
"X ZŁAZ HARCERSKI Z KONTEKSTU  WYRWANY JUŻ ZA NAMI" 

W dniach 13-15 października 2017r. Sulęcin znów zagrzmiał gromkim "Czuwaj!". W tych dniach na naszych sulęcińskich 
ziemiach 3 DSH RED ONE im. Cichociemnych zorganizowała X Złaz "Z kontekstu wyrwany Szlakiem Wielkiej Czerwonej 
Jedynki". Tym przedsięwzięciem harcerze chcieli uczcić 21 rocznicę powstania drużyny. Na Złazie razem z 
organizatorami bawiło się 100 harcerzy Sulęcina, Glisna, Cybinki, Słubic, Międzychodu, Myśliborza, Rogozińca, 
Starościna, Zbąszynka, Kostrzyna.  

 Złaz rozpoczął się uroczystym apelem na Winnej Górze gdzie była baza uczestników imprezy. Podczas apelu dh 
Artur Pawlik - Komendant Złazu i jednocześnie drużynowy 3 DSH RED ONE podsumował 21 lat działalności drużyny, 
wręczył wyróżnienia za harcerską pracę i postawę dla członków drużyny oraz przyjaciół sulęcińskiego harcerstwa. 
Wyróżnił też pamiątkową tabliczka harcerskich przyjaciół, którzy rokrocznie przyjeżdżają na urodziny drużyny. W tym 
wyjątkowym dniu członkom drużyny zostały nadane barwy i naszywki RED ONE. Po apelu wszyscy udali się na pyszne 
torty, które przygotowała pani Marzena Zgoła. Po słodkościach, hucznym sto lat oraz kolacji harcerze zasiedli w kręgu 
do wspólnego śpiewogrania. Po śpiewnym wieczorze przyszedł czas na wspomnienia z Rajdu "Czerwona Jedynka" oraz 
zasłużony odpoczynek.  

 Kolejny dzień obfitował w wiele atrakcji. Już od 7 rano harcerze byli na nogach, aby na godzinę 8 dotrzeć na 
poligon wojskowy w Wędrzynie. Tam odbyło się zwiedzanie miasteczka, test sprawnościowy w "Psycholu" oraz 
ćwiczenia celności na "Śnieżniku". W między czasie żołnierze z 17 WBZ  przedstawili harcerzom zasady działania broni 
oraz pokazali pojazdy wojskowe typu Rosomak. Po tylu atrakcjach przyszedł  czas na obiad i oczywiście pieczone 
kiełbaski z ogniska. Po zaspokojeniu głodu uczestnicy Złazu ruszyli w drogę powrotną na bazę aby juz wieczorem wziąć 
udział w kolejnej atrakcji. W między czasie reprezentacja 3 DSH RED ONE zorganizowała bramę weselną byłym 
członkom naszej drużyny, którzy w tym dniu brali ślub. Gdy zakończyły się ślubne wesela i orszak weselny ruszył na salę 
harcerze udali się na bazę skąd o godz. 17.00 wyruszali do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego . Dzięki uprzejmości 
dyrektora Muzeum w Pniewach harcerze mogli ruszyć na trasę wieczorną po tamtejszych bunkrach. Uczestnicy 
podzielili się na dwie grupy i razem z przewodnikami zwiedzali obiekty muzealne chwytając jednocześnie łyk historii z 
okresu II wojny światowej. Po powrocie czekała na uczestników jeszcze jedna atrakcja - Fire Show. Dzięki uprzejmości 
harcerskich pojkarzy z grup Kamfire i Sagitta można był oglądać piękny taniec z ogniem.  Po pokazie wszyscy udali się 
na zasłużony odpoczynek i rozmowy przy ciepłej herbacie. W niedzielę po pobudce i porządkach wszyscy rozjechali się 
do domów. Mamy nadzieję, że w takim miłym gronie znów spotkamy się za rok lub wcześniej przy harcerskim ognisku.  

Chcielibyśmy serdecznie podziękować Burmistrzowi Sulęcina panu Dariuszowi Ejchartowi, panu Franciszkowi 
Jamniukowi - właścicielowi firmy Stahl-Mont, panu Andrzejowi Sarna właścicielowi firmy Sarna Trans, panu Witoldowi 
Wasylków z Nadleśnictwa Sulęcin ,Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie Panu Andrzejowi  
Żelechowskiemu ,Dyrektorowi  MRU w Pniewie Panu Leszkowi Lisieckiemu, Firmie Al Graf ze Skwierzyny Panu 
Leszkowi  Karczmarskiemu  za pomoc i wsparcie w organizację tegorocznego Złazu oraz wszystkich śródrocznych 
przedsięwzięć sulęcińskich harcerzy oraz  Dowódcy   17 WBZ z Międzyrzecza, Dowódcy  Komendy Poligonu oraz 
żołnierzom z 17 WBZ za sprawne przeprowadzenie ćwiczeń i pokazów sprzętu wojskowego. Ogromne podziękowania 
składamy także pani Marzenie Zgoła za upieczenie przepysznych tortów oraz uczestnictwo w harcerskich 
przedsięwzięciach oraz pierwszemu drużynowemu 3 DSH RED ONE Jackowi Gajewskiemu - Jack  za wykonanie 
pamiątek z logiem 3 DSH RED ONE i wspieranie harcerskiego rozwoju drużyn w Hufcu Sulęcin ZHP. Do zobaczenia na 
Harcerskim Szlaku z 3 DSH RED ONE im. Cichociemnych .Zapraszamy na XI Rajd Harcerski "CZERWONA JEDYNKA" w 
dniach 20-22.04.2018 i na XI Złaz Harcerski "Z KONTEKSTU WYRWANY " w dniach 12-14.10.2018 .  

 Z Harcerskim Pozdrowieniem CZUWAJ 

     Drużynowy 3 DSH RED ONE im. Cichociemnych  

                  phm. Artur PAWLIK   


