Wstęp

Muszę Ci się do czegoś przyznać, drogi Czytelniku.
Zrobiłem coś złego. Nie wywiązałem się z obietnicy. Rok temu we
wstępniaku napisałem, że w trzymanym przez Ciebie numerze
Sulimczyka do pióra wrócą drużynowi. Czuję, że tym samym
zawiodłem Twoje zaufanie. Podobnie jak w poprzednim, tak i w
tym numerze nie znajdziesz ani jednego tekstu przygotowanego
przez drużynowego. Ale hej, nie odkładaj jeszcze naszego
ukochanego pisma! Dlaczego? Ponieważ postanowiliśmy
podążyć drogą profesjonalizmu i przygotować magazyn na
światowym poziomie.
Profesjonalny Sulimczyk musi być stworzony przez
profesjonalną redakcję. Zebraliśmy więc najlepszych publicystów
Szesnastki i daliśmy im jedno zadanie - zadziwcie nas. I to
właśnie robią tym numerem.
W Sulimczyku wydanym na stulecie Szesnastki
postanowiłem zaszaleć i wprowadzić działy, stąd też na ostatnich
stronach widnieją dwa niewiele wyjaśniające słowa - Styl Życia.
Przyznaję, głupi żart. Wzorem były dzisiejsze pisma dla
prawdziwych facetów. Jakież było moje zdziwienie, gdy
zobaczyłem jak nowa redakcja zmienia moje głupie żarty
w profesjonalny magazyn lifestylowy (powinienem tu napisać
"o stylu i życiu", ale profesjonalizm wymaga lekkich zmian
w naszym ojczystym języku)! Nasi redaktorzy opisują to, co dzieje
się wokół nas, piszą o tym, co ważne. Pieką ciasta, zagłębiają się
w historię muzyki rodem z USA, poddają pod wątpliwość sens
niegubienia się podczas obozowych gier.
Oddajemy Ci nowy numer Sulimczyka, numer (i tu piszę
już z pełną powagą) nieprzeciętny. A następne będą tylko lepsze!
Czuwaj!
pwd. Marcin Gierbisz HO
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W Szczepie

CO SIĘ DZIAŁO OD OSTATNIEGO
SULIMCZYKA?
Kalendarium wydarzeń od marca 201 2 do lutego 201 3

3 marca – Stanisław Blicharski zostaje najlepszym ćwikiem na Mazowszu
5 marca – Michał Lewandowski zdobywa stopień Podharcmistrza
10 marca – Choinka Szesnastki
14 marca – Artur Wołoszko i Paweł Mularczyk zdobywają stopień Harcerza Orlego
17 marca – Paweł Mularczyk zdobywa stopień Przewodnika
17 marca – Trzynastu instruktorów Szesnastki bierze udział w XIII zjazdzie Okręgu
Mazowieckiego ZHR oraz w wyborach komendy Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy.
Hm. Marek Gajdziński zostaje członkiem Mazowieckiej Kapituły Harcerza
Rzeczypospolitej, a hm. Lech Najbauer przewodniczącym Komisji Instruktorskiej.
20 marca – Pogrzeb śp. por. Eugeniusza Wawrzyniaka
24 marca – Harcerska Droga Krzyżowa w kościele parafii św. Jakuba
24 marca – Zastęp Niedźwiedzie z 1 6 WDH "Grunwald" wygrywa manewry
zastępów hufca Klucz. Manewry organizował instruktor Szesnastki, pwd. Kajetan
Kapuściński HO, drużynowy Sulimy.
14 kwietnia – dwa szesnastkowe filmy zostają wyróżnione na Harcerskim Festiwalu
Filmowym.
14-15 kwietnia – 40 harcerzy Szesnastki i 3 instruktorów bierze udział w Zlocie św.
Jerzego. Oboźnym zlotu jest instruktor Szesnastki, phm. Paweł Huras. Instruktorzy
Szesnastki przygotowywali też niedzielną grę.
20-22 kwietnia – XII Zjazd ZHR, 3 delegatów z Szesnastki (hm. Marek Gajdziński,
hm. Lech Najbauer, pwd. Dyzma Zawadzki).
13 maja – Urodziny Lesława, mecz między Szczepem, a Zawiszakami o
nieodnalezione Złote Kalesony
18 maja – Gra Grunwaldu
18 maja – STRES czyli Sulimowy TurniEj Sportowy
6–10 czerwca – Spływ ZZ-tu "Grunwaldu" rzeką Wel
12 czerwca – Pożegnanie tragicznie zmarłego druha Adama Bojanko
16-17 czerwca – biwak Grunwaldu w ramach turnieju zastępów
18 czerwca – Obchody 220 rocznicy ustanowienia Orderu Wojennego Virtuti Militari
30 czerwca - Daniel Wieteska i Artur Wołoszko zostają przewodnikami, Dyzma
Zawadzki zdobywa stopień podharcmistrza
8-30 lipca – 83. obóz letni Szesnastki
15 lipca – phm. Andrzej Karwan mianowany Chorążym Sztandaru ZHR, hm. Marek
Gajdziński zostaje przewodniczącym komisji w Radzie Naczelnej
1 sierpnia – udział w uroczystościach rocznicowych wybuchu Powstania
Warszawskiego
8 sierpnia – Pogrzeb Zawiszaka ś.p. Ryszarda Ogonowskiego
11 sierpnia – udział w dzielnicowych obchodach rocznicy zakończenia walk na
Ochocie w Powstaniu Warszawskim

W Szczepie
Sierpień – Harcerze Szesnastki biorą udział w kursach, instruktorzy Szesnastki je
przygotowują. Ćw. Stanisław Blicharski, ćw. Grzegorz Brzostek oraz ćw. Piotr
Kołodziejski biorą udział w kursie dla przybocznych - Agricoli, która jest
współprzygotowywana przez instruktorów Szesnastki - phm. Dyzmę Zawadzkiego
(oboźny części harcerskiej), pwd. Marcina Gierbisza (oboźny części zuchowej) i
pwd. Karola Kaszyńskiego (wsparcie podczas kursowego biegu). Pwd. Daniel
Wieteska bierze udział w zbiórce kursu podharcmistrzowskiego Jakobstaf, w którego
kadrze znajduje się hm. Marek Gajdziński.
31 sierpnia - 2 września – Grunwald na TDP na Pomorzu zajmuje drugie miejsce
2 września – pwd. Paweł Mularczyk HO zostaje nowym drużynowym Grunwaldu
8 września – obchody 73. rocznicy obrony Warszawy pod Barykadą Września
15 września – wycieczka Grunwaldu do Kani Helenowskich
21 września – Grunwald na otwarciu Polskiego Cmentarza Wojennego w Bykowni
28-30 września – Sulima na Turnieju Drużyn Leśnych
6-7 października – Biwak kursu zastępowych hufca Klucz. Komendantem biwaku
pwd. Paweł Mularczyk HO, drużynowy Grunwaldu
10 października – W Szczepie powstaje kapituła stopnia Harcerza Rzeczypospolitej
13 października – phm. Paweł Huras HR zostaje nowym hufcowym Klucza
20 października – Msza święta w kościele świętego Jacka na starówce za poległych
i zmarłych Zawiszaków
26 października – Gra Grunwaldu. Na apelu poprzedzającym grę mianowani zostają
nowi przyboczni - ćw. Stanisław Blicharski i ćw. Jakub Mieleszkiewicz, nowym
Zastępcą Zastępowego Zastępu Zastępowych zostaje ćw. Albert Budny
27-28 października – Wycieczka zalążka drużyny wędrowniczej pod wodzą phm.
Dyzmy Zawadzkiego na Babią Górę
31 października – Gra Sulimy. Na apelu poprzedzającym grę mianowani zostają
nowi przyboczni - ćw. Jakub Romański i ćw. Jakub Kuźmiński.
3 listopada – Pożegnanie Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego
8-11 listopada – ZZ Grunwaldu na wyprawie w Gorce
9-11 listopada – Nasze zuchy na zuchowym Zlocie Szabli Piłsudskiego
10 listopada – Msza Święta Szarych Szeregów
11 listopada – Obchody Święta Niepodległości na Ochocie
24 listopada – Szesnastka na obchodach 92 rocznicy założenia "Pomarańczarni"
1 grudnia – bieg na Krajkę i Kostki „Sulimy”
8 grudnia – bieg na Krajkę i Kostki „Grunwaldu”
15 grudnia – Zajęcia dla harcerzy ze Lwowa w Pułtusku współprowadzone przez
phm. Dyzmę Zawadzkiego
14-16 grudnia – Wędrownicy w Akcji Paczka na Ukrainie
18 grudnia – spotkanie wigilijne Sulimy
21 grudnia – spotkanie wigilijne kadry szczepu
28 grudnia – spotkanie wigilijne Grunwaldu
9 stycznia – Pierwsza zbiórka Turnieju Zastępów Sulimy
18-19 stycznia – Obchody Powstania Stycziowego na Mazowszu organizowane
przez pwd. Marcina Gierbisza
28 stycznia - 3 lutego – 63. zimowisko Szesnastki w Wybrzeżu k. Dubiecka

Chcesz wiedzieć o nas więcej? Wejdź na www.16wdh.pl

W Szczepie

JAK TERAZ WYGLĄDA
SZESNASTKA?

Grunwald

Sulima

Drużynowy:

Drużynowy:

Stan liczebny drużyny: 42

Stan liczebny drużyny: 47

pwd. Kajetan Kapuściński HR

pwd. Paweł Mularczyk HO

Przyboczni:

Przyboczni:

ćw. Stanisław Blicharski
ćw. Jakub Mieleszkiewicz

Zastępy:

Gronostaje - zast. ćw. Albert Budny
Wydry - zast. wyw. Bruno Zawadzki
Bobry - zast. ćw. Tomasz Bursztyński
Orły - zast. wyw. Jacek Kozłowski
Bociany - zast. wyw. Kuba Kubiak
Dziki - zast. wyw. Jan Jakaczyński
Króki - zast. wyw. Karol Wieteska
Sowy - zast. wyw. Wojciech Kochański

HO Karol Michalak
ćw. Zbigniew Michalak
ćw. Jakub Romański
ćw. Jakub Kuźmiński

Zastępy:

Susły - zast. mł. Grzegorz Stankiewicz
Bażanty - zast. wyw. Maurycy Chronowski
Krogulce - zast. wyw. Piotr Kochański
Muflony - zast. mł. Maciej Michalak
Borsuki - zast. ćw. Michał Glanz

Szczep:

Szczepowy: pwd. Marcin Gierbisz HO
Kwatermistrzowie: HO Karol Michalak, pwd Artur Wołoszko HO
W szczepie jest obecnie 1 3 instruktorów

Pluton 16 WDH im. Zawiszy
Czarnego w Kazuniu

Bractwo Zaginionego Oręża

Drużynowy:

Stan liczebny gromady: 22
Drużynowy: ćw. Erazm Zawadzki
Przyboczny: ćw. Karol Walesiak

Przyboczny:

Rycerze Czarnego Orła

Stan liczebny drużyny: 20

pwd. Karol Kaszyński HO
ćw. Piotr Kołodziejski

Zastępy:

Łosie - zast. mł. Piotr Połeć
Orły - zast. mł. Patryk Roszyk
Krety - zast. mł. Dawid Oszczyk

Wędrownicy

Stan liczebny drużyny: 1 2

Drużynowy:

phm. Dyzma Zawadzki HR

Przyboczny:

pwd. Daniel Wieteska HO

Stan liczebny gromady: 12
Drużynowy: HO Grzegorz Stój

Strażnicy Czasu

Stan liczebny gromady: 10
Drużynowy: HO Maciej Sadowski
Przyboczny: ćw. Grzegorz Brzostek

Dookoła nas

AKORDEONISTA

Mój tata miał kiedyś pewnego znajomego.
Poczciwego ślusarza, dobrego rzemieślnika. Akurat
siedzieliśmy całą rodziną w sobotni poranek przy
śniadaniu i sam nie wiem już dlaczego, ale zeszliśmy
na jego temat. Chyba chodziło o to, że kiedyś
zadzwonił do niego Detektyw Inwektyw z radia Wawa i
przedstawił się jako turysta, który wykonał zdjęcie
Pałacu Kultury ale niestety nieostre, i pytał się czy
można je naostrzyć. Stary ślusarz ponoć mocno się w
to wkręcił i połknął haczyk, chcąc za wszelką cenę
pomóc "fotografowi". Ponoć potem nawet polubił to
radio i często go słuchał. Człowiek ten kiedyś, dawno
temu, ostrzył mojemu tacie piły i frezy do drewna.
Jednak zanim zaczął tę pracę, jego życie wyglądało
zupełnie inaczej.

Dookoła nas
Ostrzarz ten był niesamowitym człowiekiem. Wyobraźcie sobie, że kiedyś
ten starszy już dzisiaj facet siedzący całymi dniami w brudnym warsztacie, pokryty
ciemnym pyłem i wykonujący mało ciekawą, żmudną pracę uczył się grać
na akordeonie.
Jako siedmiolatka rodzice zapisali go do nie byle jakiej, bo najlepszej
w Warszawie, szkoły akordeonistów. Niedługo potem wybuchła wojna, która
przerwała naukę. Ponoć nawet wtedy grywał, ale częściej na pogrzebach
niż na zabawach, takie były wtedy czasy.
Brał udział w powstaniu, został jednak złapany do niewoli i wywieziony
na roboty do Niemiec. Gdy wojna się skończyła wrócił do Warszawy, a że był
w wieku poborowym zaraz dostał przydział do służby wojskowej. W wojsku nie krył
się z tym, że brał udział w powstaniu i walczył o niepodległą Polskę. Z jednej strony,
powstańcy w Armii Ludowej byli traktowani przez swoich kolegów z szacunkiem.
To byli przecież goście, którzy przeżyli prawdziwą wojnę, byli wyćwiczeni, ostrzelani,
niejeden z nich „miał na swoim koncie" Niemca. To byli prawdziwi faceci! Jednak
pomimo wszystko ówczesna władza i ideologia gnębiła takich jak on i wkrótce,
późniejszy ślusarz, został przeniesiony na 2 lata do jednostki karnej, do kopalni
uranu na Śląsku. To było prawdziwe piekło - ponoć tylko 20% żołnierzy wychodziło
z niej żywych. Praca była nie do zniesienia, promieniowanie, warunki bardzo trudne
i tylko najsilniejsi dawali radę wyjść z tego cało. Stary ostrzarz opowiadał później
tacie, że był wtedy pewien śmierci. Miał świadomość, że z tego nie wyjdzie.
Pewnego dnia na codziennym apelu dowódca kompani, Rosjanin, zapytał
czy ktoś z żołnierzy umie grać na akordeonie. Nasz bohater krótko bił się z myślami,
ale w końcu uznał, że nie może już być gorzej i zgłosił się do dowódcy. Ten od razu
wziął go do swojego gabinetu i oznajmił: „teraz będziesz mnie codziennie przez
godzinę uczył grać na akordeonie”.
To było wybawienie! Musicie zrozumieć, że oznaczało to koniec
przymusowej, ciężkiej roboty. Do jego obowiązków należało jedynie godzinne
uczenie gry na instrumencie tępego, pozbawionego słuchu Rosjanina. Opowiadał,
że dowódca miał tak niezręczne ręce, że praktycznie nic z tej nauki nie wychodziło.
Jednak nauczył go kilku utworów, które jak się później okazało Rosjanin grywał
swojej sympatii, która uwielbiała dźwięk akordeonu. Niedługo potem nasz
akordeonista zaczął grać w wojskowym zespole, którego członkowie mieli ulgową
taryfę w obozie. Dzięki temu wyszedł cało z obozu i zakończył swoją służbę
wojskową.
Po tym wszystkim założył rodzinę i zajął się ostrzeniem narzędzi. Teraz
rzadko wraca do gry, bo jak mówi: „palce już nie te co kiedyś”. W jego warsztacie
wciąż leży pamiątka po starych czasach - leciwy, ale wypolerowany i zadbany
akordeon, mocno kontrastujący z zakurzonymi narzędziami i warsztatowym
bałaganem.
HO Karol Michalak

Dookoła nas

CZYM JEST DLA MNIE
HARCERSTWO?

Moja droga harcerska jest dość krótka. Zaczyna się trzeci rok mojej
przygody z harcerstwem i z racji tak krótkiego okresu wszystkie procesy doskonale
pamiętam i widzę różnice miedzy nimi.
O co konkretnie chodzi? A no o to, że mam 1 8 lat i aby iść właściwym torem
musiałem nieco przyspieszyć. Kiedy w małej miejscowości Kazuniem zwanej
założony został zastęp nie miałem pojęcia o harcerskiej metodzie i o tym do czego
ona służy. Zbiórki były dla mnie zabawą, cotygodniowym wypadem do lasu z
kumplami prowadzony przez tajemniczego jegomościa w mundurze i szaliku
wpuszczonym w spodnie. Nie miałem obowiązków ani przywilejów, po prostu się
bawiłem. Chwile później rozpisałem wywiadowcę i po pierwszym obozie mnie
wciągnęło. Wtedy to była nie tylko zabawa ale wolność, niezależność związana z
obozem. Człowiek czuł się doroślej, był samodzielny. Obóz to było coś czym można
było chwalić się znajomym. Poza tym poczucie przynależności do grupy. I to nie byle
jakiej bo czy wy druhowie nie macie tak, że widząc inną osobę w mundurze
automatycznie macie do niej cieplejsze podejście?
Wszystko jednak zmieniło się, a raczej rozszerzyło o nowe aspekty, kiedy
zostałem przybocznym. Zacząłem czuć, ze leży na mnie pewna odpowiedzialność i
czym dłużej jestem w drużynie tym jest ona większa. Zacząłem czuć się jak część
drużyny, a nie jak (nazwijmy to roboczo) „uczestnik”. Widzę, że to ode mnie zależy
po części tworzenie drużyny, widzę, że mam wpływ na młodszych chłopaków, że
mogę ich kształtować. W chwili obecnej jestem w trakcie kursu pwd., jako
przyboczny robię coraz więcej i kto wie co Przyniesie przyszłość.
To, co chciałem pokazać jest chyba widoczne. Harcerstwo to droga i
rozgałęzia się na wiele szeroko pojętych aspektów. Dla mnie to przede wszystkim
samodoskonalenie się przez zabawę, której bez wątpienia mam w harcerstwie
bardzo dużo.
ćw. Piotr Kołodziejski

Pluton z Kazunia na
ostatnim zimowisku
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CZASAMI WARTO SIĘ ZGUBIĆ

Obóz nad jeziorem Gim w 201 2 roku był moim pierwszym obozem jako
pełnoprawego harcerza. Swoją przygodę zapamiętam na długo i dlatego chcę Wam
ją opowiedzieć.
Pewnej nocy przyboczni obudzili nas i kazali się spakować na dwa dni. Całe
"Susły" w pośpiechu zaczęły wykonywać zadanie. Podzielono nas na patrole,
poszliśmy do lasu, żeby tam kontynuować sen. Następnego dnia wyruszyliśmy na
manewry w wyznaczone miejsca w lesie. Między zadaniami była gra, która polegała
na zdejmowaniu opasek z głów przeciwników. Na początku mieliśmy się ukryć w
gęstwinie lasu . I wtedy zaczęła się moja przygoda. Ukryłem się tak skutecznie, żeby
nikt mnie nie mógł znaleźć.

Leżałem cicho, bez ruchu i nadsłuchiwałem czy ktoś nie nadchodzi. Po
jakimś czasie głosy ustały, a ja powoli wyszedłem z ukrycia. Rozejrzałem się
dookoła. Nikogo nie było. Myślałem, że wszyscy się ukryli i że jest to kolejny element
gry. Poczekałem jakiś czas, ale nikt się nie pojawił. Jednym słowem zostałem sam,
nie wiedząc gdzie jest obóz. Na moje szczęście był lekkie błotko i zauważyłem ślady
butów (głównie glanów Moryca). Postanowiłem na własną rękę ruszyć w
poszukiwaniu drogi do obozu, a ślady mi pomogły. Nagle gdzieś w oddali usłyszałem
warkot. Drogą nadjeżdżał samochód! Postanowiłem go zatrzymać. Ludzie z niego
postanowili mnie podwieźć, pokierowali mnie nawet do obozu. Gdy zobaczyłem
nasze namioty wiedziałem, że jestem już u siebie. Gdy podjechałem do obozu ekipa
poszukiwawcza w postaci Kajtka i Gierba właśnie miała wyruszać. Cała sytuacja
trwała może około godziny, ale dla mnie i mojej wyobraźni wydłużyła się do całego
dnia.
Chciałem wygrać manewry, ale wygrałem coś o wiele lepszego. Po obozie
zostałem zastępowym i już zawsze będę myślał, że to właśnie moja przygoda
przyczyniła się choć w małym stopniu do otrzymania tej funkcji.
mł. Grzegorz Stankiewicz
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Jadąc na tegoroczny obóz byłem w pełni nastawiony na
czekający mnie bieg na ćwika. Przygotowywałem się psychicznie do
tego biegu jakiś dłuższy czas. Praktycznie od końca pionierki
obozowej byłem nastawiony, że lada chwila mogę usłyszeć gwizdek,
następnie wykrzyczane moje imię i nazwisko i tę straszną komendę
"alarm ciężki". Słyszałem plotki, że będę mieć bieg koło 11 lipca,
dlatego mniej więcej w tych terminie zadbałem o to, by w razie czego
mieć przygotowane wszystko, co potrzebne do biegu. Byłem w pełni
gotów. Minął powoli jeden dzień, drugi, trzeci, a tu nic, żadnego biegu.
Chodziłem od tego czasu skołowany, pozostało mi tylko czekać. Cały
obóz żyłem w stresie, że zaraz będę musiał wyruszyć na kilka dni
robiąc niewiarygodnie trudne zadania. W końcu nadeszła moja chwila.
Dopiero trzy dni przed końcem obozu...

JAK POZNAŁEM KRZYSZTOFA
KRAWCZYKA

W trakcie obiadu zobaczyłem Mulara w mundurze i już czułem że coś się
święci. Wszyscy dookoła wyraźnie usłyszeli dźwięk gwizdka i krzyk mojego
nazwiska. Po przebieżce do podobozu i z powrotem dostałem kilka ciepłych słów
od Dyzmy i Mulara oraz kopertę. Nagle dookoła pojawiła się horda ludzi. Wszyscy
stali wokół mnie i o mało nie padli ze śmiechu, a ja nie wiedząc co się dzieje
otworzyłem kopertę i przeczytałem pierwsze zadanie: Znajdź mistrza Krzysztofa i
zrób z nim sobie zdjęcie. Od razu pojawiło się u mnie podstawowe pytanie - o kogo
dokładnie chodzi? Gierbo powiedział mi, że o Krzysztofa Krawczyka, piosenkarza.
Przeżyłem szok. Stałem tak z 5 min i nie mogłem tego zrozumieć. Dostałem
zadanie, które jest niewykonalne, zwyczajnie nie do zrobienia! W moich rękach nagle
pojawił się aparat drużyny, którym miałem nakręcić klip jak Krzysztof Krawczyk
śpiewa pozdrowienia dla drużyny. Jeszcze nie wiedziałem, że wyruszam
na największą przygodę, jaką dotychczas przeżyłem.
Dość szybko dostałem się do wsi leżącej niedaleko obozu, a następnie
złapałem stopa do Olsztyna z bardzo miłą młodą kobietą, która po usłyszeniu mojej
opowieści dzwoniła do wszystkich swoich znajomych, by szukali w internecie gdzie
aktualnie znajduje się pan Krawczyk. Kiedy usłyszałem, że tego dnia miał koncert
w Międzyzdrojach trochę się zasmuciłem. Międzyzdroje były daleko, po drugiej
stronie Polski. Gdy już znalazłem się w Olsztynie szukałem w internecie jakiegoś
kontaktu. Znalazłem numer do menedżera oraz Ewy Krawczyk czyli żony
piosenkarza. Kiedy usłyszałem od obydwojga, że za nic w świecie nie ma możliwości
bym się zobaczył z Krzysztofem Krawczykiem miałem ochotę już wracać do obozu.
Jednak przeczytawszy motywującego smsa od Dyzmy od razu ruszyłem w drogę
do Międzyzdrojów. Na kolejnego stopa wziął mnie pan o imieniu Mikołaj,
który nie dość że mnie podbudował psychicznie i kupił jedzenie na dalszą drogę,
to jeszcze mi załatwił dojazd prosto do celu, choć on sam zatrzymywał się w Toruniu.
W ten sposób jadąc całą noc o 8 rano znalazłem się w Międzyzdrojach. Od razu
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zająłem się szukaniem awaryjnego noclegu i zostałem przygarnięty do jednej
z okolicznych parafii. Po chwili odpoczynku po podróży zadzwonił mój telefon.
Prawie mi serce stanęło gdy zobaczyłem że dzwoni do mnie Ewa Krawczyk. Gdy
odebrałem usłyszałem pytanie gdzie się aktualnie znajduje. Odpowiedziałem, że już
w Międzyzdrojach. Ze słuchawki usłyszałem zaproszenie do hotelu. Ta wiadomość
wywołała we mnie niezmierną radość,
jakiej nigdy wcześniej nie doznałem!
Prawdopodobnie mój sms, napisany
w drodze z pomocą pana Mikołaja,
odniósł skutek - opowiedziałem w nim
jak ważne jest dla mnie to krótkie
spotkanie się z Panem Krawczykiem.
Z uśmiechem na twarzy
pomaszerowałem na spotkanie w moim
wybawicielem. Kiedy doszedłem do
hotelu usłyszałem krzyk mojego imienia,
a gdy się odwróciłem zobaczyłem
machającą do mnie Panią Ewę.
Państwo Krawczykowie okazali się być
przemiłymi ludźmi, dostałem od nich
wiele pamiątek, płyt. Przeprowadziłem
też wywiad z Panem Krzysztofem
i dowiedziałem się, że był kiedyś
Tomek i Krzysztof Krawczyk
harcerzem, a jego córka, którą też
poznałem, aktualnie nadal jest harcerką. Po spędzeniu bardzo miłych chwil z prawie
całą rodziną Krawczyków poszedłem po swoje rzeczy i od razu ruszyłem w drogę
powrotną. Zadanie wykonane, dobrze by było jeszcze zdążyć na Watrę! Niestety z
powodu korka musiałem zatrzymać się na noc w Szczecinie, a następnego dnia już z
wczesnego rana ruszyłem do Olsztyna. W obozie znalazłem się równo o 1 9, a gdy
już wszyscy mnie przywitali i opowiedziałem krótko moją historię, poszedłem
wreszcie odpocząć po tej niezwykłej przygodzie.
Wiele razy słyszałem od ludzi co biegli na ćwika, że ze smutkiem wracali
do obozu. Ja jednak miałem na odwrót i nie mogłem się doczekać kiedy wreszcie
zobaczę moich wszystkich przyjaciół. Cały ten bieg był dla mnie ogromnym
przeżyciem, zrobiłem coś, czego nigdy bym po sobie nie spodziewał. Nigdy nie
myślałem że w dnia na dzień przejadę prawie całą Polskę wszerz oraz spotkam się
z taką słynną gwiazdą. To całe zdarzenie zmieniło mój pogląd na siebie samego
i od tego czasu wiem, że nic nie jest niemożliwe.
ćw. Tomasz Bursztyński
Jak Stanisław Blicharski spotkał się z Miss Polski? Przeczytaj w Sulimczyku nr 290
Co o biegach na stopnie myślą Jakub Kuźmiński i Jakub Romański? Sprawdź
w tym numerze na stronie 1 2.
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BIEGI NA STOPNIE

Usiadłem ostatnio wieczorem przy stole zastanawiając się, jak by to było,
gdyby nie było stopni. Gdyby każdy harcerz miał jednakowo wyglądający krzyż.
I doszedłem do wniosku, że byłoby bardzoL nudno. Biegi na stopnie, są jedną
z najbardziej zajmujących rzeczy na obozach. Każdy harcerz, z utęsknieniem czeka
na swój „alarm ciężki” by w ciągu kilku minut spakować najpotrzebniejsze rzeczy
i z plecakiem na ramieniu ruszyć w nieznaneL
Pamiętam, jak przed swoim pierwszym biegiem, mimo iż słyszałem,
że młodzika zdaje praktycznie każdy, denerwowałem się o swój niepewny los.
Nie wiedziałem, co czeka mnie na apelu następnego ranka. To zdenerwowanie było
jednak nad wyraz przyjemne. Każdy, kto zda wywiadowcę, musi czuć dumę
towarzyszącą wybijania na krzyżu następnego stopnia.
Jednakże, wszystkie ekscytujące rzeczy w życiu kiedyś się kończą.
Poprzedza je jednak coś, co na zawsze zostanie w naszej pamięci. Punkt
kulminacyjny, gdy ilość adrenaliny w naszej krwi jest niebezpiecznie wysoka,
gdy czujemy że osiągamy szczyty. Jak Frodo biegający na boso po wulkanie.
Jak Bear Grylls wspinający się na Mount Everest. Jak ja, gdy zdobyłem ćwika.
Tak się właśnie czułem. Może od mojej misji, nie zależały losy całego Śródziemia,
ale dla siebie samego, byłem Frodo. Gdy znajdujesz się sam, w obcym miejscu,
przestawiasz się na tryb „survive&achieve”. Twoim jedynym celem jest przetrwanie
i wykonanie zadania. I to czyni bieg na ćwika tak wyjątkowym.
Czemu moim zdaniem biegi na stopnie są tak ważne? Każdy z nas chce
się stawać coraz lepszy. Chcemy pokonywać następne granice, czuć że nasze
umiejętności pozwoliłyby nam przeżyć w dziczy, czy w czasie inwazji zombie. Bo czy
nie jest to wspaniałe uczucie, gdy oglądasz film i wiesz, że poradziłbyś sobie nie
lepiej niż Tom Hanks w Cast Away?
W samodzielnym rozwijaniu się najważniejsza jest motywacja. A taką dają
właśnie stopnie. Dlatego zachęcam wszystkich do jak najszybszego wspinania się
po szczeblach harcerskiej hierarchii. Im wyżej tym lepiej jak mawiał ktoś mądry.
ćw. Jakub Kuźmiński

ĆWIK? NIE MA NIC LEPSZEGO!

W tym roku, jak większość harcerzy mojego rocznika, miałem okazję wziąć
udział w biegu na ćwika. Nie biegliśmy wszyscy w tym samym czasie - ja byłem
jednym z ostatnich, więc powoli zacząłem się niecierpliwić. Na rajdzie ze
"Skałą"(byliśmy w Gdyni) Kajtek znienacka zrobił nam alarm ciężki i wypuścił na
bieg. Mnie i Moryca. Musiałem dostać się do Kostrzynia nad Odrą, nakręcić film
dokumentalny o starym mieście w Kostrzyniu zawierający wypowiedzi mieszkańców
i zdobyć oryginalną Coca-Colę wanilinową. Podczas tej 3-dniowej wyprawy miałem
wiele przygód, ale nie to chciałem tu opisać.
Drugiego dnia, gdy szedłem przez Kostrzyń z kamerą w ręku zdałem sobie
sprawę jaki niesamowicie wolny jestem w tej chwili. Mogłem jechać gdzie chcę,

Dookoła nas
kiedy chcę. Nie musiałem wracać punktualnie na obiad, mogłem popełniać błędy, za
które będę odpowiadał tylko przed sobą. Byłem zdany tylko na siebie. Wytycznymi
mojego postępowania był tylko mój cel. Wiarę w siebie dawał mi fakt, że dotarłem na
wyznaczone miejsce, a motywacją, owa pewność, gdy ukończę cały bieg. Tak też się
stało. Po powrocie do obozu, mimo złego stanu zdrowia, zdałem sobie sprawę, że
świat nie ma ograniczeń dla kogoś, kto potrafi sobie w nim poradzić. Jak pewnie
każdy ćwik.
Nie wiem jak będzie wyglądała reszta mojego życia, ale jestem pewien, że
tamte chwile zostaną w pamięci jako jedna z najlepszych przygód w jakich przyszło
mi uczestniczyć.
Zatem, młodzicy, biegnijcie na wywiadowcę! Będziecie się cieszyć ze
zdobytego stopnia, ale największym przywilejem jakie was wtedy spotka, będzie
możliwość do przystąpienia do biegu na wyższy stopień.
ćw. Jakub Romański

PODSUMOWANIE MINIONEGO
ROKU W GRUNWALDZIE

To był ciekawy rok. Dużo się zmieniło. 365 dni temu byłem jeszcze
zastępowym „Niedźwiedzi”, które działały przy szkole podstawowej nr 1 52. To był
nieprzeciętny zastęp złożony z nieprzeciętnych ludzi. Przeżyliśmy razem wspaniałe 2
lata działalności, których uwieńczeniem był biwak hufca i zdobycie tytułu najlepszego
zastępu hufca. Nie potrafię opisać jaki byłem wtedy szczęśliwy i dumny z chłopaków.
Nie zapomnę też oczywiście obozu, na którym to ostatni raz miałem przyjemność
być zastępowym. Obóz z Pomarańczarnią będę długo wspominał.
Pod koniec sierpnia był jeszcze Turniej Drużyn Puszczańskich, podczas
którego niestety znowu ambicje były większe niż wyniki. Zajęliśmy po raz kolejny 2
miejsce, tym razem zaraz za 36 GDH. Po apelu kończącym turniej przeżyliśmy
niesamowity i wzruszający moment przekazania przez Dyzmę granatowego sznura
Mularowi. Szkoda, że dla ustępującego drużynowego nie udało się zdobyć na
pożegnanie pierwszego miejsca na turnieju.
Nowy rok szkolny przyniósł duże zmiany. Po TDP cała kadra się odmłodziła.
Odeszli Dyzma i Daniel Wieteska (działają teraz w wędrownikach), Mular został
drużynowym. Kolejnymi przybocznymi zostałem Ja i Stachu, pojawili się nowi
zastępowi, Albert dostał funkcję ZZZZ (Zastępca Zastępowego Zastępu
Zastępowych). Mamy za sobą już pół roku pracy w obecnej strukturze, póki co
owocnej, czego dowodem jest ilość nowych zastępów, które powstały we wrześniu i
październiku i świetnie sobie radzą dzięki dobrej pracy zastępowych.
Grunwald dalej się rozwija, a Dyzma chyba powinien być z nas dumny.
Mamy wspaniałych harcerzy, którzy tworzą nadzwyczajny klimat tej drużyny, ale
przed nami jeszcze dużo pracy. Do wyczekiwanego obozu jeszcze długa droga,
czekają nas jeszcze niejedne biwaki, zbiórki i wycieczki.
ćw. Kuba Mieleszkiewicz
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Nie taki Diablak straszny
czyli wyprawa Wędrowników
Szesnastki na Babią Górę
W dniach 26 i 27 października 2012 r. pięciu
wędrowników z Szesnastki wzięło udział w wyprawie
w Beskidy. W składzie Dyzma, Karol, Grzegorz,
Bartek i piszący te słowa Max spotkaliśmy się o 1.00
w nocy na Dworcu Zachodnim, skąd pociągiem, a
później busikiem dotarliśmy do Zawoi Markowa.
Stąd, po kupieniu biletów do Babiogórskiego Parku
Narodowego, rozpoczęliśmy wyprawę.

Zobacz zdjęcia z wyprawy na
facebook.com/16wdh
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Po przekroczeniu mostu wkroczyliśmy na szlak do Pośredniego Boru, czyli
na odcinek trasy przebiegający przez las. Jesienna aura, kolorowe drzewa, szlak
wiodący po schodach ze starych świerkowych bali - krajobrazy umilają nam długie
i dość nużące podejście, które doprowadza nas do Schroniska Markowe Szczawiny.
Tu decydujemy się na krótki odpoczynek, aby po niecałej godzinie
wkroczyć na słynny żółty szlak zwany Akademicką Percią. To ostatnia szansa
na pokonanie tej trasy w tym roku – 3 dni później to trudne wejście zostanie
zamknięte – od 1 . listopada do kwietnia Perć jest niedostępna. Początek trasy
zaczyna się na 11 80 m, początkowo wiedzie po drewnianych schodach. Niebawem
przecinamy ciek wodny Szumiącego Potoku, który mijamy jeszcze raz na wysokości
1 290 m n.p.m. Do granicy lasu babiogórskiego docieramy niebawem. Tu zaczynamy
mijać liczne ciekawe skałki. Prawdziwa przygoda w wędrówce zaczyna się jednak
od 1 450 m. To tu mamy pierwsze łańcuchy i skalne półki nad wielometrowymi
przepaściami. Jest wilgotno, mgliście i ślisko, dlatego też wędrówka pod szczyt
wymaga uwagi i koncentracji, łatwo o poślizg.
Na wysokości 1 540 m n.p.m. zaczyna się najtrudniejszy odcinek szlaku
na szczyt – to miejsce, gdzie wpinamy się po klamrach. Przydają się rękawice.
Za pomocą łańcuchów i klamer wspinamy się na 8. metrową pionową ścianę skalną
nazywaną Czarnym Dziobem. Po jej pokonaniu mamy już tylko do zaliczenia
wędrówkę po kamiennych schodach wśród głazów – to gołoborze Babiej Góry.
I tak po kilku godzinach wędrówki docieramy na szczyt Diablaka zwanego Babią
Górą – 1 725 m n.p.m. Widoki mamy dość ograniczone. W międzyczasie pojawiły
się chmury, gęsta mgła i bardzo silny wiatr. Po krótkiej chwili ruszamy dalej,
na wschód, gdzie czerwonym szlakiem docieramy na kolejny szczyt o fascynującej
nazwie... Gówniak czyli Wołowe Skały – 1 61 7 m n.p.m. Po kolejnej krótkiej sesji
fotograficznej pod tablicą z nazwą ruszamy dalej Papieskim Szlakiem, na Sokolicę,
Krowiarki i ponownie wpinamy się, tym razem na Kiczorkę. W tym czasie zapada
zmrok. Zmotywowani perspektywą szybkiego dotarcia do celu przyspieszamy kroku.
Ostatni etap wędrówki pokonujemy szybko, wędrując drogą, która niestety zamienia
się w potok wypełniający lodowatą wodą nasze buty. Do gospodarstwa
agroturystycznego, w którym nocujemy docieramy już nocą. Ale i tak nasza miła
gospodyni jest zdziwiona, że przeszliśmy trasę tak szybko. Jesteśmy zmęczeni,
ale wspólnymi ostatnimi siłami warzymy strawę w postaci spaghetti z pysznym
sosem.
Rano czeka nas kolejna niespodzianka – na wyprawę ruszaliśmy jesienią.
Tymczasem nocą spadł śnieg i końcowy etap wędrówki pokonujemy już
w prawdziwie zimowej aurze. Udało nam się zakończyć wyprawę przed prawdziwym
załamaniem pogody w górach. Po krótkiej wędrówce przez zaśnieżony las
docieramy do przystanku i stąd w niedzielne dopołudnie trafiamy do Krakowa. Jest
okazja, by odwiedzić spacerem stare kąty – Rynek, Sukiennice, Kazimierz, kościoły,
Wawel.. Jeszcze tylko podróż powrotna pociągiem i w niedzielę w nocy meldujemy
się w Warszawie. Choć w mało licznym gronie, wyprawa wędrowników z Szesnastki
na Babią Górę była bardzo udana.
Tekst i zdjęcie: ćw. Maksymilian Jabłecki
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ŻU BR + ROWER = G RU N WALD?

Zawsze mnie zastanawiało, czy wszystkie teksty powstają w ten sam
sposób - siada sobie ktoś przy komputerze i tępo patrzy w ciągle pustą stronę.
Pisze. A przynajmniej próbuje pisać.
Na ostatnim obozie letnim (czyt. Jezioro Gim 201 2) Zastęp Starszy Żubry
(którego autor niniejszego tekstu był członkiem) wziął ze sobą specjalistyczny
sprzęt turystyczny. Mianowicie rowery. Miały służyć wprawdzie tylko na wyprawy
dla nas, ale uznaliśmy że dzięki nim Grunwald może stać się bardziej mobilny, także
na co dzień. Więc nasze pojazdy były co i rusz wypożyczane ze swojego stanowiska
w świetlicy – na pionierce przywożono nimi narzędzia do podobozu, potem
podwieczorki a także wiadomości dla innych podobozów.
Ogólnie planowane były co najmniej trzy wyprawy – z niezależnych często
od nas udało się nam zorganizować tylko jedną. Gdzie? Na GrunwaldL
50 kilometrów trasy najeżonej przeszkodami oraz przeciwnościami losu.
Choć wyruszyliśmy wcześnie, bo chyba zaraz po obiedzie, ze względu na nasz
specyficzny styl jazdy oraz częste postoje techniczne udało się nam dotrzeć
do upragnionego celu dopiero około 1 –2 w nocy. Nie wzięliśmy jedzenia na drogę,
bo mieliśmy możliwie szybko pokonać trasę i zjeść coś na miejscu. No to teraz
wyobraźcie sobie jaka była nasza radość i radość właściciela budki z zapiekankami
i bigosem! Gdy już wykupiliśmy dosłownie cały towar, jaki mu pozostał,
postanowiliśmy znaleźć miejsce na rozbicie namiotów. Nie wspomniałem jeszcze
o stanie rowerów – co poniektóre troszkę odmówiły posłuszeństwa, m. in. rower
Kisiela, który niestety cały czas przekuwał dętki (ach, kto nie wymieniał dętek
na dosyć ruchliwej drodze w okolicach północy, ten nie zrozumie
tego niepowtażalnego klimatuL) i mój po bliskim spotkaniu z ławką już
pod Grunwaldem (ciemno było) w efekcie czego nadłamałem ramę kierownicy
i nie mogłem sterować rowerem.
Rozbiliśmy się na polu bitwy w jakimś ustronnym miejscu. Wyspaliśmy się
i zjedliśmy pożywne śniadanie. Ukryliśmy plecaki i rowery w krzakach, i udaliśmy się
na Targ. Po zwiedzeniu nowo otwartego muzeum, zrobieniu paru zdjęć i obejściu
straganów, wybraliśmy się w drogę powrotną. I wiecie co? Chociaż byliśmy nieźle
zmęczeni i mieliśmy sporo problemów, to przecież na tym to polega, prawda?
ćw. Karol Walesiak
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Poniższy przepis wymyśliłem z mamą i siostrą. Zdecydowanie jest
jednym z moich ulubionych.
Kącik kulinarny

CIASTO MARCHEWKOWE
Polewa:

- 400 g cukru pudru
- 1 00 g kremowego serka, np.
Philadelphia
- 50 g masła

Ciasto:

- 2 jaja
- 200 g brązowego cukru
- 1 50 ml oleju roślinnego
- 200 g drobno startej marchewki
- 50 g posiekanych orzechów włoskich
- 75 g drobno pokrojonego ananasa
(świeżego lub z puszki)
- 50 g wiórków kokosowych
- 200 g mąki
- po 1 łyżeczce: cynamonu, sody, soli
- 1 /2 łyżeczki proszku do pieczenia

Wykonanie:

Polewa: Mikserem ucieram serek wraz z masłem. Dodaję cukier puder, w 3
częściach, cały czas ucierając pomiędzy kolejnymi partiami. Wstawiam do lodówki,
aby polewa lekko stężała.

Ciasto:

Ubijam jajka do podwojenia objętości. Dodaję cukier i dalej ubijamaż masa
będzie gładka i puszysta. Wciąż ubijając na wysokich obrotach, dolewam ciągłym,
cieniutkim strumieniem olej. Do powstałej masy dodaję marchewkę, ananasa,
orzechy, wiórki kokosowe delikatnie mieszając.
Następnie dodaję przesianą mąkę, cynamon, sodę, proszek do pieczenia i
sól, delikatnie łącząc wszystkie składniki. Przekładam do małej formy 21 x 21 cm,
wyłożonej papierem do pieczenia. Piekę przez 1 godzinę, w piekarniku nagrzanym
do 1 50 stopni.
Wystudzone ciasto przekrajam poziomo na 2 części. Spód smaruję 1 /3
ilości polewy. Przykrywam górą ciasta i smaruję resztą polewy. Wstawiam do
lodówki. Świetnie przyrządza się je z zastępem, daje to dużo frajdy, a także
integruje, więc warto spróbować zrobić je na zbiórce.
mł. Maciek Michalak

Styl życia

Pol etko błęki tn ej trawy

czyl i ki l ka słów o bl u eg rassi e

„A cóż to takiego i z czym to się je?” zapyta osoba, która termin
bluegrass usłyszy po raz pierwszy. Już śpieszę z wyjaśnieniem:
bluegrass to podgatunek muzyki country, stanowiący element
amerykańskiego folkloru. Od klasycznego country odróżnia się
używaniem głównie akustycznych instrumentów strunowych, przede
wszystkim: banjo pięciostrunowego, skrzypiec, mandoliny, kontrabasu
oraz gitary rezofonicznej. Choć bluegrass swoją nazwę otrzymał dopiero
w okolicach 1 950 roku, jego początki sięgają kilka dekad wcześniej, do
przełomu XIX i XX wieku.

Styl życia

Breakdown w mglistych
Appalachach

Bluegrass wywodzi się z
muzyki
Appalachii,
regionu
kulturowego
we
wschodnich
Stanach
Zjednoczonych,
zamieszkanego w znacznej części
przez imigrantów z Wielkiej Brytanii,
Szkocji oraz Irlandii. W utworach
tego gatunku pojawiają się też
elementy charakterystyczne dla
jazzu - krótkie partie solowe zwane
tu pauzami (ang. break), w których
Spring Camp Bluegrass Festival 1971
dwunastu banjonistów na jednej scenie
muzycy
demonstrują
swoje
zdolności przy akompaniamencie reszty zespołu. Wiele piosenek bluegrassowych
składa się wręcz jedynie z takich pauz. Utwory te noszą nazwę breakdowns, na
przykład Foggy Mountain Breakdown Earla Scruggsa. Podczas wykonywania takich
piosenek na żywo, na scenie pojawia się wielu muzyków, którzy kolejno grają swoje
improwizacje wokół głównej melodii utworu.

Czy niebieska trawa
naprawdę jest niebieska?

Za ojca i prekursora
bluegrassu uznaje się Billa Monroe –
założyciela grupy Blue Grass Boys.
To właśnie od nazwy jego zespołu
zaczęto używać terminu bluegrass
jako określenia gatunku muzyki.
Skąd jednak wzięła się niebieska
trawa? Otóż jest to poa pratensis,
duma stanu Kentucky (z którego
wywodził się Monroe), obecnie
najpopularniejszy
gatunek
uprawianej trawy w Ameryce, w
Polsce zwany wiechliną łąkową.
Jednak czy jest ona rzeczywiście
niebieska? Porośnięte nią trawniki
raczej temu zaprzeczają. Liście
Kentucky Bluegrass są jednolicie
Bill Monroe
zielone bez choćby odcienia błękitu.
Zagadkę można jednak rozwiązać jeśli pozwolimy trawie urosnąć do jej pełnej
wysokości, nie przycinając. Wtedy z łatwością dostrzeżemy faktyczne pochodzenie
nazwy. Bowiem kwiaty poa pratensis faktycznie są niebiesko-fioletowe na końcach.

Styl życia

Bluegrass dzisiaj

Na przestrzeni lat bluegrass
ewoluował, dojrzewał. Muzycy szukali
nowych inspiracji, a wraz z rozwojem
techniki normą stało się używanie
elektrycznych instrumentów, przede
wszystkim zastąpienie pokaźnych
rozmiarów kontrabasu wygodnym
basem elektrycznym. Dzięki możliwości
Old Man Markley
ustawienia oddzielnego mikrofonu dla
każdego instrumentu, wzrosła jakość nagrań, co przyczyniło się do
spopularyzowania gatunku. W ostatnich dekadach przeżywa on drugą młodość.
Wśród muzyków grających bluegrass utworzyły się nowe nurty, łączące tradycyjne
rytmy z innymi rodzajami muzyki. Zespół Iron Horse, dla przykładu, wydał album
„Fade To Bluegrass” zawierający covery utworów Metalliki w bluegrassowej
aranżacji. Ciekawostką może być także grupa Old Man Markley, która łączy
niebieską trawę i punk, lub nieco łagodniejsze w brzmieniu Cactus Attack. Ten
eksperymentalny gatunek nosi zbiorową nazwę newgrass.

Do posłuchania

Na koniec chciałbym zachęcić do przesłuchania kilku bluegrassowych
kawałków, aby ugryźć go samodzielnie od różnych stron. Zdecydowanie jest w czym
wybierać, każdy powinien znaleźć coś dla siebie, nawet jeśli nie przepada za
muzyką country. Z tradycyjnych wykonawców polecam Earla Scruggsa – wirtuoza
banjo, który przyczynił się do popularyzacji trójpalcowej techniki gry na tym
instrumencie. Był on członkiem zespołu Blue Grass Boys, jednak odszedł by założyć
z gitarzystą Lesterem Flattem grupę Foggy Mountain Boys, znaną też po prostu jako
Flatt & Scruggs. Na uwagę zasługują również bracia Sonny i Bobby Osborne,
występujący jako The Osborne Brothers. Ze współczesnych twórców warte polecenia
są wspomniane wcześniej Old Man Markley oraz Cactus Attack.
wyw. Maurycy Chronowski
Nie kończ na czytaniu! Posłuchaj wybranych przez Moryca utworów na
www.16wdh.pl/bluegrass
Harcerze zaskakują na każdym kroku.
Wyobraźcie sobie najzwyczajniejszą harcerską
zabawę: uczestnik zdobywa punkt, jeżeli pokona
innego w dowolnym wyzwaniu. I nagle wychodzi
jeden, który ma patent na rozwalenie wszystkich.
Origami. Naturalny wróg harcerzy silnych,
wyćwiczonych w bieganiu czy z najcelniejszym
okiem na świecie. W tym roku takim harcerzem był
Krecik z Sulimy. Redaktor Kochański postanowił
wyróżnić go nieprzeciętnym portretem.

rys. wyw. Piotr Kochański
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