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Ponieważ połowa niniejszego nu‐
meru poświęcona jest obozowi Huf‐
ca, warto w skrócie przypomieć listę 
drużyn i kadry, biorących udział w 
wyjeździe.

 Komendant obozu - phm. Mał‐
gorzata Zieniuk
 Oboźny - pwd. Jan Obarzanek
 Z-ca komendanta d.s . pro‐
gramowych - phm. Sylwia Smoleń
 Z-ca komendanta d.s. organiza‐
cyjnych - pwd. Mateusz Bułat

• 12. WDR ,,Anakonda" im. 
Pierwszej Samodzielnej Bry‐
g a dy Sp a d o c h ron owe j - 
drużynowa dh. Agnieszka 
Forysiak

• 33. DSH ,,Zwiad" im. rtm. 
W i t o l d a P i l e c k i e g o - 
drużynowa phm. Magdalena 
Opulska

• 20. DH ,,Buki" im. Tadeusza 
Z aw a d z k i e g o , , Z o śk i " - 
d r u ż y n o w a p w d . B e a t a 
Kaźmierczak

• 8. DO - drużynowy dh Sła‐
wosz Sikorski

• 1 . C h DH , , Ad Ast r a " - 
drużynowa dh. Dorota Białach

• 9 4 . D H , , T o b o g a n " - 
drużynowa pwd. Angelika 
Karpińska

• 1 . D S H , , Ł o b e s k i e 
Włóczykije" - drużynowy dh 
Michał Pieślak

• 99. DH ,,Trampy" - drużynowy 
dh Patryk Gębicki

Pragniemy przeprosić za przeocze‐
nie, które zdarzyło się w poprzed‐
nim wydaniu ,,Kwartalnika". Pod‐
czas prezentacji drużyn hufca, 
całkowicie niesłusznie i przypad‐
kowo pominięta została pewna gro‐
mada. Zatem wszem i wobec oznaj-
miamy, że do środowisk zuchowych 
naszego Hufca należy także:
 - 1. Choszczeńska Gromada Zu‐
chowa ,,Wiewiórki"
 - Drużynowa dh. Karolina Szablińs‐
ka
 - Zbiórki odbywają się w Klubie 12. 
Br ygady Zmechanizowanej w 
Choszcznie, w czwartki, o godzinie 
16.00

Czuwaj!
 Witam serdecznie wszystkich w 
k o l e j n e j , d r u g i e j j u ż 
odsłonie ,,Kwartalnika Hufca Star‐
gard"! Jest mi niezmiernie przyjem‐
nie, że doszło do jego realizacji, a 
wszystko to dzięki zaangażowaniu 
jeszcze większej liczby harcerzy, 
wędrowników i instruktorów. 
Dziękuję Wam!
 Pierwotnie, w ciągu minionych 
wakacji, miały wyjść aż dwa wyda‐
nia gazetki. Pierwsze, poobozowe, o 
numerze 1.5 miało skupiać relacje i 
wspomnienia z wyjazdu hufca. 
Drugie zaś, 2.0, miało być za‐
planowanym na wrzesień wydaniem 
regularnym. Jak to jednak bywa, 
wakacje są bardzo zajmujące i ani 
autorzy, ani redakcja w szalonym 
biegu letnich przygód nie mieli cza‐
su na podwójne wydawnictwo, dlat‐
ego też dwa numery zostały skom‐
presowane w jedno. Jest jednak do‐
bra strona całej sytuacji: podwójna 
radość z czytania!
 W niniejszym wydaniu czeka na 
Czytelników kilka nowinek. Poroz‐
mawiamy trochę więcej o sztuce i 
kreatywności, poznamy debiutują‐
cych autorów i pośmiejemy się z 
minionego obozu. Każdemu życzę 
przyjemnej lektury i w dalszym 
ciągu zapraszam do dołączenia do 
Redakcji - współtworzenie gazety to 
wspaniała zabawa i niezwykłe 
doświadczenie!
 Z harcerskim pozdrowieniem,
 ho. Agnieszka ,,Jagna" Forysiak
 12. WDR ,,Anakonda"

Więc znowu się 
spotykamy...

Uzupełnienie do 
poprzedniego 

wydania

Kto był na obozie?
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Z czym kojarzy się wielu z nas obóz 
h a r c e r s k i ? P o m y ś l m y … Z 
ogniskami, śpiewaniem, sprawności‐
ami, namiotami, wędrówkami… A 
no właśnie, wędrówki! Są one jedną 
z domen harcerzy, a w szczególności 
drużyn wędrowniczych. Aby tradycji 
stało się zadość, 12 WDR wyruszyła 
podczas obozu na czterodniową 
wędrówkę pełną nowych wrażeń i 
doświadczeń, które zamierzam teraz 
opisać.
 Nasze wędrowanie rozpoczęło się 
11.08.2015 roku. Zaraz po śniadaniu 
ruszyliśmy w drogę. Na początku 
potrzebowaliśmy uzupełnić zapasy 
żywnościowe. Wybraliśmy już dość 
dobrze nam znany market o nazwie 
"Biedronka" i ruszyliśmy na podbój 
kolejnych regałów sklepowych. Nasi 
drużynowi umówili się z irmą tak‐
sówkarską na podstawienie pod tzw. 
"Biedrę" dwóch taksówek-minibu‐
sów. Zaopatrzeni przynajmniej na 
pierwszy dzień, wsiedliśmy do 
samochodów, aby dojechać do Prze‐
sieki. Po drodze, jeden z tak‐
sówkarzy opowiadał części z nas 
bardzo ciekawe historie, drugi zaś 
podgłosił muzykę, gdy zorientował 
się, że dwie harcerki bardzo dobrze 
się przy niej bawią. W miłej atmos‐
ferze dotarliśmy do Przesieki, z 
której ruszyliśmy pod górę do schro‐
niska "Odrodzenie", znajdującego 
się bardzo blisko polsko-czeskiej 
granicy. Po drodze wchodziliśmy 
pod bardzo strome górki, szliśmy po 
rozgrzanym asfalcie, męczyliśmy się 
niesamowicie, ale uśmiech nie 
schodził nam z twarzy. Pod wieczór 
dotarliśmy do naszego celu na ten 
d z i e ń - d o s c h r o n i s k a 

młodzieżowego. W tym miejscu z 
ogromną przyjemnością skorzystal‐
i śm y z m o ż l i w o ś c i w z i ę c i a 
prysznica. Na koniec dnia zjedliśmy 
kolację i usiedliśmy na dworze, żeby 
spędzić trochę czasu w spokoju na 
rozmowie i śpiewankach.
 Następnego dnia wędrówki, a więc 
12.08.2015 roku, po śniadaniu 
ruszyliśmy w dalszą trasę. Tym 
razem pani Maria - jedna z właści‐

cielek "Odrodzenia" poszła z nami w 
roli przewodniczki. Zaprowadziła 
nas w dość szybkim tempie pod 
"Słoneczniki" i nad pobliski zbiornik 
wodny (,,Czarny Staw"). Następnie 
wskazała nam drogę, którą musimy 
się udać, aby dotrzeć do Karpacza. 
Po drodze mijaliśmy. "Pielgrzymy" i 
akcję ratowniczą, wykonywaną 
przez GOPR. Uciekaliśmy przed 
burzą, która jest dość niebez‐
piecznym zjawiskiem w górach. Po 
dotarciu do Karpacza udaliśmy się 
do kolejnego miejsca noclegowego. 
Dzielnie, w mocnym deszczu 
szukaliśmy właściwej lokalizacji.. Po 
dotarciu pod adres, do którego 
zmierzaliśmy, okazało się, że powin‐

niśmy iść gdzieś indziej. Zostało 
nam około 40 minut marszu. W 
międzyczasie przestało, na nasze 
szczęście, padać. Gdy dotarliśmy na 
miejsce, męska część drużyny 
ruszyła na ponowny podbój skle‐
powych półek w "Biedronce", w celu 
zdobycia produktów, potrzebnych 
do obiadokolacji, która swoją drogą 
wyszła bardzo dobrze. Wieczór 
skończył się na niekończących się 

rozmowach i śmiechu.
 Trzeciego dnia plecy niektórych z 
nas chciały chyba śpiewać z radości, 
gdyż większość rzeczy mogliśmy po‐
zostawić w ośrodku, a wzięliśmy ze 
sobą tylko te najpotrzebniejsze na 
czas wędrowania. Tym razem 
krążyliśmy po okolicach Karpacza. 
Odwiedziliśmy m.in. wodospad 
Łomniczki w Karkonoskim Parku 
Narodowym. Poszliśmy również za‐
łatwić nasze sprawy na poczcie - 
kartki do rodzin i znajomych same 
się nie wyślą. Poza tym, bardzo istot‐
nymi atrakcjami były Muzeum 
"Karkonoskie Tajemnice", w którym 
mogliśmy dowiedzieć się sporo na 
temat ciekawych legend związanych 

12. WDR z panią Marią przy widoku na Czarny Staw

Obozowe 
wędrowników 

wędrowanie
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z Karkonoszami, jak i świetnie się 
bawić oraz gra w warcaby żywymi 
pionkami, a więc wędrownikami. Po 
najmniej wyczerpującym, ale równie 
ciekawym dniu wędrówki wróciliś‐
my do schroniska, w którym nocow‐
aliśmy. Tam przygotowaliśmy sobie 
kolację, która napełniła nasze już 
częściowo opróżnione żołądki. 
Następnie zebraliśmy się ,,damskim" 
pokoju, ponieważ mieliśmy w 
planach zabawę. Naszymi grami 
były m.in. kalambury i pytania. 

Śmiechu i żartów było co nie miara. 
Byliśmy jak dziesięcioosobowa, 
bawiąca się wyśmienicie, paczka do‐
brych znajomych.
 Czwartego, a zarazem ostatniego 
dnia wędrówki przeszliśmy się już z 
plecakami po Karpaczu. Trochę 
bardziej go zwiedziliśmy. Po szy‐
bkim sprawdzeniu przez naszych 
drużynowych rozkładu jazdy PKS-
ów, dowiedzieliśmy się, że za parę 
minut mamy autobus do Szklarskiej 
Poręby. Skorzystaliśmy z okazji i już 

w kilka chwil później siedzieliśmy w 
pojeździe jadącym w kierunku m.in. 
naszej bazy. Z uśmiechem na ustach 
powitaliśmy Szklarską Porębę i 
nasze obozowisko.
 Jak widać powyżej, wędrowanie 
stawia wyzwania do pokonania, ale 
również łączy i zbliża ludzi w 
rożnych sytuacjach. Rozwija nasze 
spojrzenie na świat i na nas samych. 
Z pewnością na nas tak zadziałało. A 
jak na Ciebie działa wędrówka? Jeśli 
jeszcze nigdy na żadnej nie byłeś, 
niezależnie od wieku powinieneś 
spróbować. A więc na co czekasz? 
Czas się szykować!

 dh. Joanna Winnicka
 12. WDR ,,Anakonda"

Widok ze Schroniska ,,Odrodzenie"

Pod siedmiometrową rzeźbą Ducha Gór - muzeum Karkonoskie 
Tajemnice
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Obozowa skrzynka na listy

Każdy kto chce stać się pełno‐
prawnym obozowiczem, musi prze‐
jść pewną próbę zwaną chrztem. W 
te wakacje harcerze mieli za zadanie 
znaleźć złoczyńcę, który niszczy las. 
Poszukując go, spotkali szamana, 
który namalował im indiańskie bar‐
wy na twarzy i żołnierza, który 
przeczołgał ich po ziemi. Tańczyli 
leśne tańce i grali na leśnych instru‐
mentach. Brali prysznic w strumie‐
niu, aby ochłodzić się w jakże upal‐
ny dzień. Niektórzy myli nawet 
włosy! Aby pobudzić swoją kreaty‐
wność, wymyślali wiersze i śpiewali 
leśne piosenki, aż do zdarcia gardeł. 
Szukali także leśnych skarbów, co 
szło im niesamowicie sprawnie, jak‐
by robili to na co dzień. Pokazywali 
swoją wytrzymałość turlając się w 
szyszkach. Na koniec swoich zma‐
gań zostali mianowani pełno‐
prawnymi obozowiczami.

Przestępcy niestety nie udało się zła‐
pać, jednakże na następny dzień do 
obozu przyszedł list. Okazało się że 
nadawcą jest… złoczyńca! Napisał, 
że kiedy zobaczył zmagania tylu 
ludzi, którzy są dla siebie jak 
r o d z i n a , z r o z u m i a ł , ż e n i e 
postępował dobrze. Postanowił się 
zmienić i wyprowadzić się w 
Bieszczady. Od tej chwili każdy już 
mógł spać spokojnie, w świado‐
mości, że chociaż jedna osoba dzięki 
nim zmieniła swoje postępowanie i 
nie niszczy już przyrody.

dh. Małgorzata Winnicka
 12. WDR ,,Anakonda"

Od początku obozu wiedziałem, że 
Włóczykije będą odpowiedzialni za 
skrzynkę pocztową, którą przygo‐
towaliśmy troszeczkę na szybko 
dlatego, że była jeszcze masa roboty, 
m.in. z namiotami.
 O tym, że ja jestem odpowiedzialny 
za roznoszenie listów, dowiedziałem 
się tuż po tym, jak ją zamontowali-
śmy. Pierwszego dnia było chyba na‐
jwięcej listów (nawet kilka do mnie, 
za które bardzo dziękuję).
 W kolejnych dniach było to już 
losowo. Pod koniec obozu trochę ich 
przybyło. Z tego, co się orientuję, 
najwięcej listów dostały ,,Buki", dzi‐
ennie był przynajmniej jeden.
 Kiedy tylko miałem odrobinkę wol‐
nego czasu, zaglądałem do skrzynki. 
Jeśli listów było sporo, wtedy od 
razu brałem się za ich roznoszenie. 
Często prosiłem kogoś z drużyny o 
pomoc, żeby poszło szybciej.
 Najśmieszniej było, kiedy zdawałem 
milczka, prędzej ktoś się spodziewał 
że próbuję ukraść mu słodycze, niż 
że chcę dostarczyć list.
 dh. Dawid Sutkowski
 WDH ,,Muminki"

Jedną ze zorganizowanych na obozie 
wypraw byla wspinaczka na Śnieżkę. 
Początki, jak można byłoby się 
spodziewać, nie należaly do naj-
łatwiejszych.

Do pierwszego schroniska szło się 
najdłużej, nogi bolały, trudno bylo 
złapać oddech. Przeszliśmy parę 
kilometrów zanim wbiliśmy się we 
właściwy rytm. Do drugiego szło się 
lżej. Zaczęliśmy śpiewać, zrobiła się 
super atmosfera. Idąc do kolejnego, 
wszyscy się już zakolegowali, każdy 
był tak naładowany pozytywną en‐
ergią, chcieliśmy wbiec na szczyt. 
Gdy odpoczywaliśmy w przedostat‐
nim schronisku, ujrzeliśmy szlak 
prowadzący na górę. Mimo tego, iż 
wyglądał bardzo przerażająco (był 
kamienisty i stromy), nikt się nie za‐
wahał, każdy chciał go pokonać. Tak 
wiec... Daliśmy radę! Widoki były 
piękne!

Na szczycie, z czego najbardziej 
byliśmy dumni? Nie z tego, że 
mogliśmy posiedzieć 40 minut na 
szczycie i porobić zdjęcia, lecz z 
tego, jacy jesteśmy wytrwali. Jaką 
drogę pokonaliśmy. Ile przyjaźni 
zyskaliśmy. Jaką harcerstwo daje 
nam motywację. Z checią po-
wtórzyłabym tę przygodę jeszcze 
raz!

 dh. Anna Karpińska
 94. DH ,,Tobogan"

Poczta
94. DH ,,Tobogan" 

w trasie
Chrzest obozowyNie sam szczyt jest 

najważniejszy lecz droga, 
którą pokonujemy, 

zdobywając go.
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Narada przedzadaniowa

Przewodnik duchowy uczestników

Pasowanie na pełnoprawnego 
obozowicza

Czołganie u Ziemowita

Malowanie indiańskich barw 
wojennych

Punkt na rzece

Chrzest obozowy - mini galeria



8 Kwartalnik 1.5/2.0 - wrzesień 2015

Już prawie miesiąc po obozie, więc 
czas na drobną retrospekcję. Wraz z 
Olą wypytałyśmy uczestników 
tegorocznego obozu o to, co według 
nich było najlepsze. Oto, co 
odpowiedzieli pytanie, które brzmi‐
ało: ,,Co najbardziej podobało Ci się 
na obozie?"

-Naprawdę, łazanki były dobre, a w 
ogóle to bardzo podobały mi się 
widoczki oraz przyroda (to, że 
mogliśmy być tak blisko jej). - 
D z i d a , 2 0 . DH , , , Bu ki " im . 
Tadeusza ,,Zośki" Zawadzkiego

-Podczas wyjazdu wszystko było su‐
per, ale jak mam wybrać, to balonia‐
da, bo było dużo zabawy i śmiechu. 
Najlepsze było, gdy się wszyscy rzu‐
cili się na balony. - Marta, 20. 
DH ,,Buki" im. Tadeusza ,,Zośki" Za‐
wadzkiego

-Na obozie podobała mi się naj-
bardziej Ola Oleksiuk. Atmosfera, 
która była. Niby były inne miasta, 
inni ludzie, a i tak człowiek czuł się 
jak w rodzinie. - Piku, DW ,,Mumin‐
ki"

-Podobało mi się wejście na 
Szrenicę. Chociaż bardzo ciężko 
było mi się tam dostać, to się udało 
(głównie dzięki DON'T STOP ME 
NOW) i było bardzo, bardzo warto. 
Po d o b a ła m i s ię t e ż n au k a 
migowego, bo często z tego korzys‐
tam. *wcalenienakażdejkartkówce* 
Podobał mi się jarmark cudów, 
pogrzeby, śluby, rozwody, gospel, i 
podróże, podróże były najlepsze. Ale 
tak najbardziej, to podobało mi się, 
jak wieczorem wszyscy siadaliśmy i 
zaczynaliśmy śpiewać, to było na‐
jlepsze, nawet jeśli nie znam więk‐
szości piosenek, to miło byłona was 

patrzeć i was słuchać. :) - Misia, 33. 
DSH ,,Zwiad" im. rtm. Witolda 
Pileckiego

-Ojej, chyba najbardziej to ludzie. 
To, że można było z nimi poszaleć, 
potańczyć, pośpiewać, popłakać, po 
prostu być. Ludzie i atmosfera to 
podstawa, bez reszty da się przeżyć. 
- Laura, 1. ChDW ,,Czarna 7" im. 
Stanisława Broniewskiego

-Wspólne ogniska albo ogólna inte‐
gracja i wspieranie siebie nawzajem 
podczas pokonywania własnych 
lęków i słabości. O! - Natala, 33. 
DSH ,,Zwiad" im. rtm. Witolda 
Pileckiego

Do następnego razu!
 pion. Marysia "Mary" Alankiewicz i 
dh. Ola Oleksiuk
 33. DSH "Zwiad" im. rtm. Witolda 
Pileckiego

Czuwaj!
 Zacznę od tego, jak znalazłam się 
na obozie. Praktycznie na ostatniej 
zbiórce dostałam propozycję wyjaz‐
du na obóz z Hufcem Stargard. 
Oczywiście zgodziłam się i nie żału‐
ję. Ten wyjazd będzie niezapomnia-
ny. Otworzyłam się na ludzi, 
pokona- łam nieśmia łość oraz 
nauczyłam się wielu przydatnych 
rzeczy. Wyjazd pokazał mi także, jak 
powinien postępować harcerz w 
różnych sytuacjach. Atmosfera była 
tam wspaniała, każdy bezintere‐
sownie innym pomagał. Nawet na‐
trętne osy nie mogły popsuć do‐
brego humoru. Zdobywając szczyty 

można było nacieszyć oczy wspani‐
ałym widokiem. Bardzo żałuję, że 
ten obóz tak szybko się skończył i 
mam nadzieję, że w następnym roku 
spotkamy się znów w takim lub 
liczniejszym gronie. Dziękuję, że 
mogłam tam z Wami być :).
dh. Wiktoria z Mirosławca

Na obozie było ekstra, oprócz pier‐
wszych dwóch dni. Chętnie po‐
jechałabym jeszcze raz, wędrówki 
były też bardzo fajnie, to był mój 
pierwszy i nieostatni raz na obozie.
dh. Aleksandra Kozyra

Obóz zaskoczył mnie bardzo pozy‐
tywnie. Brakowało mimoże trochę 
gry nocnej na zakończenie lub dnia 
obozowicza. Mogliśmy się też 
nauczyć ciut więcej np. o survivalu. 
Pojechałam z Hufcem Stargard za 
namową mojej przyjaciółki - Ani. W 
trakcie obozu poznałam wielu fan‐
tastycznych ludzi i spędziłam z nimi 
miłe chwile. Moja ocena końcowa: 
7/10. Zapewne za rok również z 
Wami pojadę!
dh. Zoia Białczak

Obóz był spoko, ale wkurzały mnie 
osy. ☺
dh Mateusz Rudawski

Tak oto w kilku słowach przedstaw‐
iamy Wam nasze poobozowe 
wrażenia. Można by pisać o wiele, 
wiele więcej ale myślę, że te parę 
słów doskonale odzwierciedla 
charakter obozu: osy, wędrówki, 
nowe przyjaźnie. Zapamiętamy go 
na długo i na pewno nie zabraknie 
nas na kolejnym!
 dh. Dorota Białach
 1. ChDH ,,Ad Astra"

Poobozowe wrażenia 1. 
ChDH ,,Ad Astra”

Wrażenia uczestników
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dh. Weronika Szczepaniak, 12. WDR ,,Anakonda"
dh. Ewa Kaźmierczak, 33. DSH ,,Zwiad"
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W tym roku, jak na każdym obozie, 
zewsząd rozbrzmiewały przeróżne, 
bardziej lub mniej znane rytmy. 
Obozowicze zapytani o to, która 
piosenka utrwaliła im się w pamięci, 
odpowiadali zgodnie, że wylan‐
sowane przez harcerzy z Łobza 
"Śniegowice" :D. Po piętach deptał 
im jednak uwielbiany przez wielu z 
nas utwór "Bieszczadzkie reggae". 
Zaraz za poranną mgłą snuł się w 
pobliżu ,,Testament" oraz wiele in‐
nych utworów, które towarzyszyły 
nam podczas ognisk, wędrówek czy 
wszelkich innych zajęć:
 1. Śniegowice
 2. Bieszczadzkie reggae
 3. Testament
 4. Wędrowiec
 5. Przemijanie
 6. Niebo do wynajęcia
 7. Hej w góry
 8. Ogień
 9. Jasnowłosa
 10. Jaki był ten dzień

dh. Joanna Barylska
 12. WDR ,,Anakonda"

Plebiscyt piosenek

Koniec części poobozowej.
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Źródło: www.academy.europak-
online.net

Plakietka I stopnia, źródło: 
www.pdk-nawykusie.pl

Październik:

he Academy 2015
Główna Kwatera ZHP poszukuje in‐
struktorów i instruktorki, którzy 
zechcą reprezentować ZHP oraz 
wziąć udział w szkoleniach re‐
gionów europejskich WOSM i 
WAGGGS pod nazwą he Academy 
2015. Wydarzenie jest o tyle 
ciekawe, że odbywa się w Portugalii! 
Głównymi warunkami jest posi‐
adanie przynajmniej stopnia pod‐
harcmistrza oraz pełnienie funkcji 
na poziomie chorągwi, tudzież 
Głównej Kwatery. Jak czytamy na in‐
ternetowej stronie GK: "oferta 
Akademii składa się z sesji kształce‐
niowych podporządkowanych trzem 
ścieżkom tematycznym: strategia i 
zarządzanie, edukacja i kształcenie, 
komunikacja.".
 Kategoria: Kształcenie i edukacja
 Odległość*: 2074 km
 Gdzie? Porto, Portugalia
 Kiedy? 27 października -1 listopada 
2015
 Koszt : Część wpisowego w 
wysokości 150 zł, cena ubez‐
pieczenia i koszt przygotowań do 

wieczoru międzynarodowego. Po‐
zostałe koszty, tj. pozostała część 
wpisowego obejmująca wyżywienie, 
zakwaterowanie, materiały szkole‐
niowe, dojazdu do/z lotniska w 

Warszawie oraz transport do/z Por‐
tugalii pokrywane są przez Główną 
Kwaterę ZHP w ramach Programu 
Polska 2023.
 Organizator: Główna Kwatera ZHP, 
WOSM i WAGGGS
 Kontakt: wza@zhp.pl
 Informacje:
 http://academy.europak-online.net
 http://komunikaty.gk.zhp.pl/node/
482

XXII Harcerski Zlot Jachtów Dwu‐
masztowych ,,Niedźwiedzie Mięso"
Harcerze z Węgorzewa (chorągiew 
warmińsko-mazurska) zapraszają 
wszystkie drużyny wodne (i nie 
tylko!) oraz ekipy nieharcerskie, któ‐
rym niestraszne zimniejsze już wia‐
try i chłodna woda, na zlot jachtów 
d w u m a s z t o w y c h . I mp r e z a z 
tradycją, bo organizowana już 
dw u d z i e s t y d r u g i r a z , p oz a 
konkurencjami czysto żeglarskimi 
spodziewać się można też gier i 
zabaw harcerskich na wodzie i 
lądzie. Propozycja dla wszystkich 
zainteresowanych żeglarstwem, 
szukających nowych doświadczeń i 
chcących poznać zwyczaje harcerzy 
z drugiej połowy Polski.
 Kategoria: Sport i turystyka
 Odległość*: 455 km
 Gdzie? Jezioro Mamry, HOW Wę‐
gorzewo, woj. warmińsko-mazurskie
 Kiedy? 10 października 2015
 Koszt: Wstęp bezpłatny, sprzęt, 
prowiant i inne drobiazgi według 
uznania i we własnym zakresie
 Organizator: Komenda Hufca w 
Węgorzewie, Komenda Chorągwi 
Warmińsko-Mazurskiej ZHP, Cen‐
trum Wychowania Morskiego w 
Gdyni
 Kontakt:

 zhp.huiecwegorzewo@onet.pl
 Informacje:
 http://wm.zhp.pl/
 http://www.3.wegorzewo.pl/
 http://www.wegorzewo.warminsko‐
mazurska.zhp.pl/wegorzewo/

Partyzancka Droga Krzyżowa na 
Wykusie
Na stronie samej Drogi Krzyżowej 
ciężko znaleźć opis i formułę 
wydarzenia, za to na portalu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego znajduje się taka 
notatka: "Partyzancka Droga Krzy‐
żowa powstała z inicjatywy Związku 
Harcerstwa Polskiego, które w 
porozumieniu ze Środowiskiem 
Świętokrzyskich Zgrupowań Par‐
tyzanckich Armii Krajowej "Ponury-
Nurt" przejęło pałeczkę w Sztafecie 
Pokoleń. Droga krzyżowa po miejs‐
cach walk i grobach żołnierzy od 
Ponurego i Nurta na Wykusie jest 
okazją do duchowego przeżycia, a 
także spotkania się młodzieży, 
harcerzy i harcerek z kombatantami. 
Organizowana jest każdego roku w 

Co w świecie słychać, czyli przegląd harcerskich 
imprez, na które warto się wybrać
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Źródło: www.b.com/
ZawiszaCzarnyPOL1

Źródło: 
www.specjalnosciowy.krakowska.z
hp.pl

dniu 28 października - w rocznicę 
I I I o b ł a w y N i e m i e c k i e j n a 
z g r up ow an i e p ar t y z an ck i e . " . 
Propozycja dla zainteresowanych 
historią i osób wierzących, chcących 
brać udział w takich uroczystościach 
ze względu na wyznanie. Ciekawą 
opcją jest możliwość zdobywania 
okazjonalnej plakietki Drogi Krzy‐
żowej, wymagania dostępne są na 
internetowej stronie wydarzenia.
 Kategoria: Kształcenie i edukacja, 
religia.
 Odległość*: 474 km
 Gdzie? Starachowice i okolice, woj. 
świętokrzyskie
 Kiedy? 28 października 2015
 Koszt: Wstęp bezpłatny, dojazd we 
własnym zakresie
 Organizator: Komenda Hufca ZHP 
Starachowice
 Kontakt: pdk.nawykusie@op.pl
 Informacje:
 http://www.pdk-nawykusie.pl/

Rajd Specjalnościowy ,,ORZEŁ"
Tym razem coś dla pragnących 
przygód harcerzy starszych i 
wędrowników, mowa o Rajdzie 
Specjalnościowym ,,ORZEŁ". Orga‐

nizowany w okolicy Pustyni Błę‐
dowskiej i Olkusza ma na celu za‐
poznanie ze specjalnościami harcer‐
skimi i pozyskanie pomysłów do 
pracy z nimi we własnych druży‐
nach. Ratownictwo, pożarnictwo, 
łączność, żeglarstwo i kilka innych - 
to elementy Rajdu. Posiada on 
ograniczenia wiekowe - trasa 
starszoharcerska dla 13-16 latków, a 
w ęd r o w n i c z a 1 6 - 2 5 l a t k ó w. 
Zgłoszenia już ruszyły! Typowo dla 
tego typu imprez, organizator za‐
pewnia nocleg w warunkach tu‐
rystycznych, zaplecze sanitarne, ma‐
teriały promocyjne, specjalności, 
plakietki okolicznościowe, dyplomy, 
nagrody i ciepły posiłek oraz dostęp 
do gorącej wody.
 Kategoria: Sport i turystyka
 Odległość*: 453 km
 Gdzie? Olkusz i okolice, woj. 
małopolskie
 Kiedy? 23-25 października 2015
 Koszt: 150 zł za patrol, ekwipunku 
typu apteczki (obowiązkowe) orga‐
nizator nie zapewnia. Dojazd we 
własnym zakresie.
 Organizator: Komenda Hufca ZHP 
Olkusz, Chorągiew Krakowska
 Kontakt:
 
referat.specjalnosciowy@krakowska.
zhp.pl
 Informacje:
 
www.specjalnosciowy.krakowska.zh
p.pl/

Listopad

2. Harcerski Rejs Polsko - Ukraiński
,,Centrum Wychowania Morskiego 
ZHP zaprasza wędrowników i in‐
struktorów ZHP do udziału w 2. Re‐
jsie Polsko - Ukraińskim. Rejs ma na 
c e lu u t r w a l e n i e w s p ó łpr a c y 
pomiędzy środowiskami Związku 
Harcerstwa Polskiego a Płast - Naro‐
d ową O rg an i z a c ją Sk autową 
Ukrainy, (ukr. Пласт - Національна 
скаутська організація України). 

Celem rejsu jest też wzajemne poz‐
nanie i odkrywanie własnych kultur 
polskiej i ukraińskiej." Niezwykła 
okazja do bezbośredniego kontaktu 
z innym językiem, zwyczajami i 
tradycją. Rejs na największym skau‐

towym żaglowcu na świecie? Dla 
wszystkich, którzy uwielbiają wodę - 
coś pięknego. Poza samym rejsem 
przewidywane są warsztaty, zajęcia, 
szkolenia, gry i zwiedzanie muzeum. 
Szczegóły na internetowej stronie 
Centrum Wychowania Morskiego 
ZHP.
 Kategoria: Sport i turystyka
 Odległość*: 266 km
 Gdzie? Trójmiasto, woj. pomorskie
 Kiedy? 2-8 listopada 2015
 Koszt: 510 zł (wyżywienie, opłaty 
portowe i zaopatrzenie statku w 
wodę i paliwo)
 Organizator: Centrum Wychowania 
Morskiego ZHP
 Kontakt: rafal.cwm@zhp.pl
 Informacje:
 http://cwm.edu.pl/2-harcerski-rejs-
polsko-ukrainski
 https://docs.google.com/forms/d/
1wMw3J6JQ_tQbuoVJRKZSwHUi7
_Ks4VFSluNihjGxmAo/viewform?
c=0&w=1

Marysia ,,Mary" Alankiewicz
 33. DSH ,,Zwiad"



14 Kwartalnik 1.5/2.0 - wrzesień 2015

Od Redakcji:
 Nasze raczkujące czasopismo 
doczekało się własnego ilustratora! 
Wspaniała dziewczyna, pełna uś‐
miechu i pozytywnych emocji, 
emanująca wręcz ciepłem i radością 
życia. Tworzy w swoim własnym, ni‐
etuzinkowym stylu.
 Sama zaproponowała, że podejmie 
s i ę i l u s t r o w a n i a k o l e j n y c h 
wydań , ,Kwartalnika". W grę 
wchodzą portrety i komiksowe scen‐
ki. I tutaj tworzy się pole do popisu 
dla Was, drodzy Czytelnicy: zbieraj‐
cie i wysyłajcie nam różne, śmieszne 
zasłyszane na zbiórkach sytuacje, 
zabawne anegdotki i zdarzenia. 
Wybierzemy spośród nich te naj‐
ciekawsze i umieścimy w gazetce. W 
przyszłości być może pojawi się 
konkurs, w którym do wygrania 
będzie… portret!

 Ale kim jest ta ,,Ona"? Skąd się 
wzięła? Szybko, zerknijcie niżej i 
sprawdźcie, co sama o sobie pisze!

 więcej prac znajdziecie na: 
www.b.com/100facesfor

Od Natalii:
 Serwus Druhny i Druhowie!
 Nazywam się Natalia Piątek i będę 
dla Was rysować! Mam 24 lata, 
pochodzę z Łobza i przez 6 lat 
byłam czynnym harcerzem ,,pod 
batutą" Szczepu Ziemi Łobeskiej. Ja‐
k i c h r y s u n k ów m oże c i e s ię 
spodziewać?
 Otóż komiksów, kolorowanek oraz 
obrazkow z przeslaniem.
 Pozdrawiam
 Nata

100 faces for
Sztuka z (naj)wyższej półki
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Brudstock? Najpiękniejszy festiwal 
świata? To jedne z wielu nazw jakimi 
określany jest Woodstock.

Ten festiwal to kilka dni dobrej 
muzyki, zabawy i radości. Organi‐
zowany na przełomie lipca i 
s i e r p n i a , g ł o s z o n y p o d 
hasłam ,,Miłość! Pokój! Muzyka!", 
ściąga ludzi o różnych gustach i 
poglądach do jednego miasta, i 
tworzy z nich jedną, wielką rodzinę 
na trzy doby. Każdy pomoże każde‐
mu, nawet jeśli go nie zna. Podobnie 
jak harcerze, czyż nie?

Będąc w Kostrzynie nad Odrą, 
spotkałam niejednego pobratymca. 
A jeśli nie spotkałam, to zasłyszałam 
od innych, że tu jest. Kilka osób z 33 
DSH ,,ZWIAD", harcerka z 20 
DH ,,BUKI'' była ze mną w obozie, 
kilka osób ze Szczecina, doszły mnie 
nawet słuchy, że drużyna z Łodzi 
wybrała się całą gromadką, razem, 
wspólnie.

Woodstock wydaje się być miejscem 
idealnym dla harcerzy. Gromadzi 
setki tysięcy ludzi w jednym miejscu 
i pozwala się zabawić, poznać 
n o w y c h l u d z i , w y k o r z y s t a ć 
umiejetności pionierskie, pożyć 
trochę samemu. No i niekoniecznie 
trzeba się myć, ale zapewniam - jest 
taka możliwość, a w Wiosce Kryszny 
za przysłowiową ,,ósemkę'' najemy 
się do syta, co przecież tak bardzo 
lubimy.

A Pokojowy Patrol? Pilnują bez‐
pieczeństwa woodstockowiczów 

nieustannie. Nieodpłatnie. W ra‐
mach wolontariatu. I wśród nich 
także są harcerze!

Festiwal Woodstock to miejsce, 
gdzie każdy choć raz powinien 
zagościć. Byłam, będę i jak na‐
jbardziej polecam!

dh. Adrianna Wolska
 33. DSH ,,Zwiad" im. rtm.. Witolda 
Pileckiego

Sprawy pozaharcerskie

Harcerze na Woodstocku
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Już 25 września w Szczecinie 
odbędzie się piąta edycja ,,Nocy 
Naukowców" na Zachodniopo‐
morskim Uniwersytecie Technolog‐
icznym. W tym roku Noc Naukow‐
ców oferuje nam ponad 100 
różnorodnych atrakcji. Warsztaty, 
pokazy, iluminacje, eksperymenty, a 

nawet iluzje będą odbywać się w:

- Centrum Naukowym ,,PIASTÓW" 
- dziedziniec Rektoratu ZUT (al. Pi‐
astów);

- Wydziale Technologii i Inżynierii 
Chemicznej (ul. Pułaskiego 10, al. 
Piastów 42);

- Wydziale Techniki Morskiej i 
Transportu (al. Piastów 41);

- C e n t r u m D y d a k t y c z n o -
Badawczym Nanotechnologii (al. Pi‐
astów 42);

- Wydziale Elektrycznym (ul. Siko‐
rskiego 37, ul. 26 kwietnia 10);

- Hali Technologicznej Wydziału In‐
żynierii Mechanicznej i Mechatroni‐

ki (al. Piastów 19);

- Wydział Informatyki (W1) (W2), 
(ul. Żołnierska 49-50);

- Wydział Nauk o Żywności i Ry‐
bactwa, (ul. Papieża Pawła VI 3);

- Ośrodek Szkoleniowo - Badawczy 
w Zakresie Energii Odnawialnej, 
(Ostoja 10, Przecław);

- Biblioteka Główna ZUT, (ul. Ku 
Słońcu 140);

- Budynek Jednostek Międzywydzi‐
ałowych, (al. Piastów 48);

- Wydział Budownictwa i Architek‐
tury, (al. Piastów 50).

Dla najbardziej aktywnych uczest‐
ników przewidziane są nagrody. 
Niebawem będzie można rozpocząć 
proces rejestracji na niektóre 
wydarzenia (niekonieczna jest rejes‐
tracja na wszystkie warsztaty, 
p o t r z e b a t a d o t y c z y t y l k o 
wybranych - oznaczonych na liście 
znakiem kłódki). Przykładowe tem‐
aty pokazów oraz warsztatów:

- Interfejs mózg-komputer (BCI);

- Mini drukarki 3D;

- Wyładowanie wysokonapięciowe;

oraz wiele wiele innych ciekawych i 
fascynujących tematów.
 Miniporadnik jak dojechać na ul. 
Piastów oraz ul. 26 kwietnia. Na‐
jprostszym sposobem dojechania do 
tych ulic jest podjazd do przystanku 
"Plac Kościuszki" autobusami linii 

numer 61 lub 75 (bilet 15-minutowy 
ulgowy, cena 1 zł) i dojście do ulicy 
Piastów. Aby dostać się na wydział 
Elektryczny na ulicy 26 Kwietnia, 
trzeba wsiąść w autobus linii numer 
75 i wysiąść na przystanku ,,26 
Kwietnia" (również wystarczy bilet 
15-minutowy), przejść na drugą 
stronę ulicy i kawałek się cofnąć, 
lecz uwaga! Nie bez powodu studen‐
ci, jak i wykładowcy mówią na ten 
wydział "Krzaki" - mieści się on wś‐
ród zieleni i drzew. Serdecznie za‐
praszamy do wzięcia udziału, 
naprawdę warto.
 Szczegółowe informacje: www.noc‐
naukowcow.zut.edu.pl
 pwd. Mateusz Bułat
 12. WDR ,,Anakonda"

Coś ciekawego na weekend...
Noc Naukowców - 25.09.2015 r.
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Fot. Divbor Foto Studio - Dawid Borkowski

Bywalcy zlotów fantastyki, kultury 
japońskiej oraz gier fabularnych, 
tzw. konwentów, często spotykają się 
z pojęciem cosplay. Ale czym właści‐
wie jest ów cosplay?

Zjawisko to znajduje swoje korzenie 
w kulturze japońskiej. Polega ono na 
przebieraniu się za dowolne postacie 
z seriali, komiksów, książek, ilmów 
czy gier. Cosplay polega na jak na‐
jlepszym odwzorowaniu stroju danej 
postaci, jak i również jej charakteru. 
Jednak nie sztuką jest kupienie prze‐
brania, a samodzielne stworzenie go.

Poza podstawowymi materiałami 
krawieckimi, cosplayerzy korzystają 
również z materiałów plastycznych, 
niekiedy nawet sięgają po monta‐
żowe. Wielką popularność w tym 
zacnym gronie zdobyła pianka EVA 
oraz worbla. Obok stroju, musi się 
pojawić charakteryzacja. Potrzebny 
jest makijaż i peruka, aczkolwiek 
można się bez niej obyć.

Cosplayerzy lubią chwalić się swoją 
pracą i wysłuchiwać opinii na jej 
temat. Dlatego często biorą udział w 
konkursach na najlepszy cosplay. 
Wtedy muszą dobrać do swojego 
występu podkład muzyczny. Zwykle 
przedstawiają jakieś scenki charak‐
terystyczne dla postaci.

Razem z moim chłopakiem zajmuje‐
my się wyżej opisanym rodzajem 
rozr ywki. Wybra łam cosplay, 
ponieważ uwielbiam się przebierać i 

robić kreatywne rzeczy. Jednak 
preferuję cosplay autorski, czyli 
tworzenie własnych postaci ze stro‐
jami. Jest to o tyle ciekawsze od cos‐
playu właściwego, bo tutaj mogę się 
w y k a z a ć k r e a t y w n o ś c i ą i 
pomysłowością. Aktualnie szykuję 
cosplay wikinga na konwent w 

Toruniu, który odbędzie się 18-20 
września.

dh. Karolina Ciemielewska
 33 DSH ,,Zwiad"

Nieharcerskie 
pasje harcerzy

O co chodzi z tym 
cosplayem?
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Jesteśmy Grupą Rekonstrukcji His‐
torycznych odtwarzającą jednostki 
Wojska Polskiego z okresu II Wojny 
Światowej, a w szczególności 12. 
Pułk Ułanów Podolskich, który za‐
służył się w bitwie pod Mokrą czy w 
walkach o Monte Cassino. Duży ak‐
cent kładziemy na opiekę miejsc 
pamięci narodowej, często zapomni‐
anych przez wszystkich. Bierzemy 
udział w uroczystościach społeczno 

- patriotycznych, uczestnicząc w 
rekonstrukcjach bitew z okresu II 
Wojny Światowej, w których brało 
udział Wojsko Polskie. Ostatnią 
rekonstrukcją, której wzięliśmy 
udział, była impreza w Gryinie 
12.09.2015 r. "Orły nad Arnhem", 
gdzie odtwarzaliśmy 1. Samodzielną 
Brygadę Spadochronową generała 
Stanisława Sosabowskiego. Naszym 
zadaniem była osłona wycofujących 
się żołnierzy brytyjskich. W rekon‐
strukcji wzięło odział ponad stu 
rekonstruktorów oraz dziesięć po‐
jazdów, w tym samolot. Było dużo 
wybuchów i dość długa wymiana 
ognia. W środku naprawdę można 
było się poczuć jak na prawdziwym 
polu bitwy.

W tamtym roku odwiedziliśmy 
Monte Cassino, gdzie walczył 12. 

Pułk Ułanów Podolskich oraz mia-
steczko Driel w Holandii, znane z 
lądowania 1. Samodzielnej Brygady 
Spadochronowej 21 września 1944 
roku, podczas operacji Market Gar‐
den.

Historia i zbieranie oporządzenia z 
tamtego okresu to nasza pasja! Jeśli 
interesujesz się historią II Wojny 
Światowej i sylwetką Żołnierza Pol‐

skiego, chcesz poczuć, czym jest 
braterstwo broni, a może chcesz 
zostać ranny na polu chwały i być 
opatrzonym przez sanitariuszkę? 
Zaciągnij się do nas!

www.facebook.com/borujsko

dh Ziemowit Tatoń
 12. WDR ,,Ankonda"

Fot. Sara Cetera

Fot. Anna Tatoń

Grupa Rekonstrukcji Historycznych 
„Borujsko”



19Kwartalnik 1.5/2.0 - wrzesień 2015

Grzegorz Wawrzyniak 
Photography

Kurz, trzeszczący dźwięk gąsienic i 
drżąca pod nogami ziemia. Operacja 
"Burza piaskowa" rozpoczęta. Huk 
granatów, race aż w końcu z kurzu 
wyłaniają zarysowane sylwetki czoł‐
gów oraz innych pojazdów opancer‐
zonych. Wojna!
 Walka z kurzem i pyłem trwa, ale 
ten wyjątkowy klimat to nie tło dla 
operacji zbrojnych, ale efekt 
corocznego spotkania pasjonatów 
ciężkiego sprzętu wojskowego. 
Międzynarodowy Zlot Pojazdów 
Militarnych w Bornym Sulinowie 
jest organizowany na początku 
s i e r p n i a n a t e r e n i e by łe g o, 
całkowicie odizolowanego obozu 
wojsk radzieckich. Miejsce to jest 
wyjątkowe ze względu na swoją his‐
torię. Do roku 1992, miasto nie ist‐
niało na mapach. Zwiedzając ruiny 
osiedla mieszkalnego nieopodal 
poligonu, nietrudno zauważyć, że 
była to baza całkowicie samowystar‐

czalna. Poza blokami mieszkalnymi, 
można tam między innymi znaleźć 
resztki sali balowej, warsztatu samo‐
cho dowego czy o czyszcza ln i 
ścieków. Chcąc dotrzeć w naj‐
ciekawsze miejsca trzeba przedzier‐
ać się przez gąszcz zarośli i drzew, 
które maskują budynki tak, by nie 
było ich widać z powietrza. Otocze‐
nie Bornego Sulinowa to po‐
zostałości po tajnej bazie wojskowej, 
której duża część do dziś nie została 
jeszcze odkryta. Na pozór zwykły las 
mieszany po dok ładniejszym 
przyjrzeniu się okazuje się być pro‐
fesjonalną bazą szkoleniową. Poza 
okopami i schronami można dotrzeć 
do sieci korytarzy łączących ze sobą 
kolejne podziemne hangary, a nawet 
traić na silos, w którym radzieckie 
wojska przetrzymywały głowice ato‐
mowe. Brrr, tej atmosfery nie da się 
opisać, tam trzeba się znaleźć i 
poczuć ten dreszcz na własnej skó‐

rze.
 Tegoroczny XII Międzynarodowy 
Z l o t P o j a z d ó w 
Militarnych ,,Gąsienice i Podkowy" 
Borne Sulinowo 2015 odwiedziło 
1257 pojazdów, w tym: 455 pojaz‐
dów militarnych różnego typu i 129 
motocykli militarnych, byli też 
uczestnicy, którzy przyjechali 617 

samochodami cywilnymi. Uczestni‐
cy Zlotu mieli okazję przejechać się 
ciężkim sprzętem w terenie, najeść 
się do syta wojskową grochówką 
oraz obejrzeć pokaz sprawnościowy 
Ułanów. Gdy zapadł zmrok i nad 
poligonem powiewały obozowe lagi 
oświetlone przez błysk rac, na scenie 
pojawiły się zespoły Lipali oraz Voo 
Voo. Dech w piersiach zapierała 
s o b o t n i a p a r a d a p o j a z d ó w 
pancernych po tankodromie. Te 
obłoki kurzu, ten ryk silników 
pozwalał na wyobrażenie sobie, jak 
w latach 40. ubiegłego wieku 
wyglądały bitwy pancerne na pusty‐
niach afrykańskich. Tej atmosfery 
nie da się wyrazić słowami, ale 
myślę, że fotograie specjalnego 
wysłannika Hufca Stargard, Grze‐
gorza Wawrzyniaka, choć częściowo 
oddają klimat tego miejsca.
 dh. Aneta DąbrowskaGrzegorz Wawrzyniak Photography

Nie mam czasu, jadę czołgiem
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Źródło: 
www.stargardzkielegendy.pl

Brama Portowa, która wybudowana 
została w XV w., ze względu na swo‐
ją oryginalną i wyjątkową architek‐
turę jest zaliczana do unikatowych 
zabytków tego typu w Europie. Jest 
to jedna z najbardziej charakterysty‐
c z n y c h b u d o w l i S t a r g a r d u . 
Umieszczana była na dawnych 
pieczęciach i widnieje w starym her‐
bie miasta. Z tego względu nazy‐
wana jest też czasem Bramą Her‐
bową. Brama zwana jest także Młyń‐
ską, ponieważ niedaleko znajdował 
się młyn, a Portową, gdyż up‐
rawniona była do pobierania myta 
za przewóz towarów na rzece.
 Z bramą, tak jak z prawie każdym 
stargardzkim zabytkiem, wiąże się 
legenda, która dotyczy łańcuchów 
znajdujących się przy obu wieżach 
budowli. Podczas wojny handlowej 
między Stargardem a Szczecinem, 
Szczecinianie przy ujściu Iny roz‐
postarli między brzegami rzeki łań‐
cuchy, aby w ten sposób za‐
trzymywać barki ze Stargardu. Kup‐
cy z naszego miasta odwołali się do 
księcia z prośbą o rozstrzygnięcie 
sporu, który ostatecznie przyznał 
rację stargardzianom, którzy na 
znak zwycięstwa umieścili na 
Bramie Portowej łańcuchy.
 dh. Kamil Basiukajc
 dh. Małgorzata Marczak
 12. WDR ,,Anakonda"

Zapraszamy, tradycyjnie już, do 
dołączenia do składu Redakcji! 
Sprawdź się, opowiedz o swojej pasji 
lub zrelacjonuj ostatni wyjazd 
drużyny!
 Więcej informacji i możliwość kon‐
t a ktu na nas z y m f anp age ' u : 
www.b.com/KwartalnikHufcaStar‐
gard
 Następne planowane wydanie: 
grudzień 2015 r.

Spotyka się dwóch sąsiadów. jeden 
mówi:
 - Czy ty wiesz, Józek, że moja 
świnia mówi po francusku?
 - Chyba jesteś pijany albo zwari‐
owałeś!
 - Nie wierzysz? To się założymy!
 Sąsiedzi poszli do chlewu do świni 
mówiącej po francusku. Jej właści‐
ciel pyta:
 - Niucha, a umiesz ty mówić po 
francusku?
 Świnia nic. Wtedy chłop ją kopnął, 
a świnia:
 - Łi, łi, łi!

dh. Mateusz Ostrowski
 12. WDR ,,Anakonda"

Miejska historia

Słowo na 
zakończenie

Kącik suchych żartów 
Ziemka i Ostrego

Brama 
Portowa


