
 

IX ZŁAZ HARCERSKI "Z KONTEKSTU WYRWANY"  

7 października już od godziny 16:00 na Winnej Górze widać poruszenie. To harcerze z 3 
DSH RED ONE im. Cichociemnych czynią ostatnie przygotowania do harcerskiej imprezy. W 
dniach 7 - 9 października 2016 roku odbył się tu IX już Złaz Harcerski "Z kontekstu wyrwany". 
Wzięło w nim udział 100 harcerzy z Hufca Sulęcin, Międzychód, Myślibórz i Słubice. Harcerska 
brać oprócz tego, że przyjechała na Złaz, przyjechała również uczcić 20 urodziny 3 DSH RED 
ONE.  

 Pierwszy dzień Złazu rozpoczął się zakwaterowaniem uczestników oraz apelem 
rozpoczynającym imprezę. Po apelu wszyscy uczestnicy udali się do Klubu u Bulka, gdzie odbył 
się koncert przyjaciela drużyny Łukasza "Łyczka" Łyczkowskiego w klimacie rockowo - 
rock&roll'owym oraz Uli Zdrojewskiej i Tomka Bisia, którzy fantastycznie rozbawili publiczność 
harcerskimi piosenkami. Po koncercie przyszedł czas na przyjacielskie pogaduchy, zabawy w 
grupach oraz wspominki przeżytych razem imprez na harcerskim szlaku. W międzyczasie pokaz 
fire show przygotowali dla uczestników grupa harcerzy KamFire.  

 Następny dzień przywitały razem z nami ciemne chmury. Choć pogoda nie zachęcała do 
wędrówek, harcerze z uśmiechem na twarzy i pogodą w sercu wymaszerowali na zwiedzanie 
poligonu. Na poligonie zwiedziliśmy miasteczko, przypatrywaliśmy się ćwiczeniom wojskowym, 
oglądaliśmy makietę poligonu, a także  poćwiczyliśmy swoje umiejętności orientacji w labiryncie 
na "Psycholu". W międzyczasie skropił nas lekki deszcz. Przemoczeni udaliśmy się na ognisko na 
jeziorze Wędrzyńskim.  Po drodze mijaliśmy bunkier na Sobolewie oraz OSF. Gdy dotarliśmy nad 
jezioro, ognisko przygotowane przez członków naszej drużyny już się paliło. Gdy się troszkę 
ogrzaliśmy i zjedliśmy pyszne kiełbaski, ruszyliśmy w drogę powrotną, tym razem juz 
samochodami. Gdy dotarliśmy na bazę przebraliśmy się w suche sportowe ubrania i ruszyliśmy na 
halę sportową do gimnazjum. Tam odbyły się rozgrywki sportowe między uczestnikami Złazu. 
Rozgrzani i wymęczeni wróciliśmy na bazę gdzie odbyło się świętowanie 20 urodzin drużyny. Na 
sali przy wspólnym stole zasiedli członkowie 3 DSH RED ONE, uczestnicy Złazu oraz zaproszeni 
goście. Zostało odśpiewane gromkie "Sto lat" i na salę wjechały piękne torty wykonane przez 
przyjaciółkę drużyny Marzenę Zgoła. Drużyna otrzymała również prezenty od Komendantki Hufca, 
skarbnika Hufca oraz przyjaciół z Koła Wędkarskiego "Lin" z Sulęcina.  

Po uroczystej biesiadzie wszyscy udaliśmy się na apel podsumowujący Złaz. Na apelu 
członkowie drużyny zostali wyróżnieni honorowymi tabliczkami, na ręce drużynowego pwd. 
Patryka Pawlika zostały złożone tablice upamiętniające 20-lecie RED ONE wykonane przez 
założyciela  i pierwszego drużynowego Jacka Gajewskiego oraz zastępowego zastępu "Black One" 
phm. Artura Pawlika .Dodatkowo każdy z uczestników dostał pamiątkowy kubek i smycz do 
kluczy. Po uroczystym apelu odbyło się podsumowanie działalności drużyny oraz dalsze 
wspominki i oglądanie filmów z harcerskich wypraw.  

 W niedzielę uczestnicy posprzątali salę, w której nocowaliśmy i udali się do domów. Słychać 
było słowa, że nie mogą już się doczekać kolejnej edycji Rajdu "Czerwona Jedynka". Do 
zobaczenia na harcerskim szlaku.  

Serdeczne podziękowania dla sponsorów i przyjaciół którzy pomogli nam zorganizować 
nasz harcerski Złaz, w tym: Władzom Miasta Sulęcin, Nadleśnictwu Sulęcin, Firmie Molex 
Sulęci,n Panu Tadeuszowi Malawskiemu, Panu Franciszkowi Jamnikowi -Firma Stahl-Mont, 
Maciejowi Błauciak -Hurtownia Bling, Marzenie Zgoła, Firmie "Leks" Sulęcin, Firmie "Społem" 
Sulęcin, Dyrektorowi SOK w Sulęcinie Panu Jackowi Filipkowi, Dowódcy i Żołnierzom Komendy 
Poligonu w Wędrzynie.  
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