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Wędrówka do Augustowa.
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BRATERSTWO NAJWYŻSZEJ PRÓBY, CZYLI WSPOMNIENIE AKCJI POD ARSENAŁEM

Opowiadając o słynnej  Akcji  pod Arsenałem (Szare Szeregi  ochrzciły  ją  kryptonimem 

„Meksyk II”) trudno uniknąć podniosłego tonu. Bo co, jeśli nie bohaterstwo przyjaciół Rudego, 

zasługuje jeszcze na choćby odrobinę patosu?

Owa wzniosła  nuta  pojawiła  się  w gawędach o odbiciu  Janka Bytnara  dopiero  post  

factum. W chwili, gdy Rudy zamknięty był w katowni Gestapo, jego przyjaciołom nie przyszło 

nawet do głowy, że porywają się na coś bohaterskiego, na coś, co zapewni im nieśmiertelność. 

Doskonale zdawali sobie sprawę z powagi sytuacji i wiążącego się z nią zagrożenia, ale nad tym 

wszystkim dominowało złowrogie  przeświadczenie,  że ich  przyjaciel  znajduje  się  o krok od 

śmierci. I to od śmierci w męczarniach, śmierci hańbiącej. Jak pisał w „Kamieniach na szaniec” 

Aleksander Kamiński, ci młodzi chłopcy potrafili zaakceptować śmierć w walce, z bronią w ręku. 

„To jest wojna – my zabijamy Niemców, a Niemcy zabijają nas” – mówili niejednokroć harcerze 

z  Szarych  Szeregów.  Ale  torturowanie  bezbronnego  człowieka  było  dla  nich  ciosem  zbyt 

abstrakcyjnym. Buntownicza reakcja była jedyną, na jaką potrafili się zdobyć, jedyną, jaka im w 

ogóle przyszła do głowy.

Warto  zarazem  zaznaczyć,  że  nie  był  to  bunt  zaciekły,  nieprzemyślany.  Nikt  nie 

zaproponował szturmu na Pawiak – członkowie Szarych Szeregów, zaprawieni w niełatwej, 

wawerskiej robocie, znali okupacyjne realia. Wiedzieli, że każda akcja musi być zaplanowana na 

chłodno, w najdrobniejszych szczegółach. W tej Wielkiej Grze nieistotne z pozoru przeoczenie 

mogło skutkować nie stratą punktów, lecz stratą życia.  Jednak ogrom stojącego przed nimi 

wyzwania – zaatakowania hitlerowskiej więźniarki na ruchliwej ulicy Warszawy, gdzie roiło się 

od Niemców – nie grał w tym przypadku roli. Nie dla tych chłopaków. Rudy został porwany, 

znaczy – Rudego trzeba odbić. Między tymi dwoma stwierdzeniami można było w ich sytuacji 

postawić znak równości.

O  wyjątkowości  opisywanego  zdarzenia  świadczy  jeszcze  jeden  fakt  –  Niemcy 

aresztowali, torturowali i zabijali setki osób. Janek Bytnar nie był w tym przypadku wyjątkiem. 

Znaczniejsi od niego trafiali na owiany złą sławą Pawiak, czy do więzienia Gestapo na Szucha. 

Ale  tylko  Rudego  spróbowano  odbić.  Nie  znaleźli  się  chętni,  aby  uwolnić  z  rąk  wroga 

przedwojennych ministrów, czy wysokich rangą oficerów. Ta rzekomo straceńcza misja została 

podjęta, bo grupka harcerzy uznała, że pod żadnym pozorem nie może opuścić przyjaciela w 

potrzebie. Rozumiał i czuł to wybitny instruktor, hm. Stanisław Broniewski „Orsza”, późniejszy 

Naczelnik Szarych Szeregów. To jego wstawiennictwu przyjaciele Rudego zawdzięczają zgodę 



dowództwa  Armii  Krajowej  na  przeprowadzenie  akcji.  To  właśnie  Orsza  zgodził  się  objąć 

komendę nad całą akcją, swoim autorytetem podbudowując inicjatywę młodych.

Bezpośrednim  dowódcą  akcji  był  jednak  hm.  Tadeusz  Zawadzki  „Zośka”.  Niespełna 

dwudziestodwuletni chłopak, który musiał powściągnąć targające nim emocje i zdobyć się na 

bohaterstwo,  którego  nikt  od  niego  nie  oczekiwał,  zaplanował  akcję  tak,  że  niemal  nikt  z 

uczestniczących w niej harcerzy nie odniósł poważniejszych obrażeń. Dopiero podczas ucieczki 

kule  dosięgły  Alka  i  Buzdygana,  których  nie  udało  się  już  uratować.  Zośka  w  kluczowych 

momentach pokazał, że jest liderem najwyższej próby. Gdy tuż przed gwizdkiem Orszy, który 

oznaczał początek akcji,  na ulicy  pojawił  się  niemiecki  policjant,  nie zawahał się  sięgnąć po 

broń. To właśnie Zośka poderwał do ataku grupkę harcerzy, gdy w więźniarce ukrył się ostatni 

gestapowiec,  zaciekle  ostrzeliwujący  ukrytych  za  filarami  szturmowców.  I  nikt  inny,  tylko 

Zośka, czuwał do końca przy umierającym w cierpieniu Rudym…  

Co  tymi  chłopakami  kierowało?  Dlaczego  akurat  oni  podjęli  się  tego  ryzykownego 

zadania? Odpowiedź jest prosta i poruszająca zarazem – byli harcerzami. Wychowani w duchu 

braterstwa  i  służby,  potrafili  w  chwili  próby  przekuć  te  ideały  w  czyn.  Z  drugiej  strony 

prawdziwe, heroiczne braterstwo wykazał  Rudy.  Trzy  dni  i  trzy  noce nieludzkich tortur  nie 

przełamały jego milczenia – milczenia,  które uchroniło od aresztowań i  śmierci  szereg jego 

przyjaciół.

Zośka  i  jego  przyjaciele  doprowadzili  swoje  zadanie  do  końca.  W  kwietniu  1943  r. 

wywiad Armii Krajowej zidentyfikował głównych sprawców śmierci Janka Bytnara. Byli to SS-

Oberscharführer  Hubert  Schulz  i  SS-Rottenführer  Ewald  Lange,  wspólnie  torturujący  go  w 

czasie przesłuchania. Sąd Polskiego Państwa Podziemnego skazał obydwu na karę śmierci. O 

możliwość jej wykonania poprosili  dwaj przyjaciele Rudego. 6 maja 1943 r. „Zośka” zastrzelił 

Huberta Schulza, a w dwa tygodnie później Andrzej Góral „Tomasz” dopadł na Placu Trzech 

Krzyży Ewalda Lange.

Rudy herbu Mnich

Czy wiesz że...

• 26 marca minęła 68 rocznica 
Akcji pod Arsenałem.

• Jan Bytnar „Rudy” 
jest patronem 33 NGDH.

[red.]



DLACZEGO WARTO MIEĆ KRONIKĘ?

• Każdy miło wspomina harcerskie wyjazdy, wycieczki, wyjścia, zbiórki. 
• Kronika zawiera nie tylko zdjęcia, ale też opisy, które czytane po latach potrafią rozbawić, a 

nawet wzruszyć.
• Każdy może zostawić po sobie ślad w 

drużynie.
• Kronika zawiera cenne pamiątki takie 

jak wierszyki, listy, petycje np. takie jak 
ta.

• Oglądając zdjęcia możemy zobaczyć jak 
zmieniali się ludzie.

• Kronikę można wziąć do ręki i zobaczyć 
z bliska, dotknąć, poprzewracać kartki, a 
najważniejsze to  POWSPOMINAĆ 
stare, dobre czasy.

JAK PROWADZIĆ KRONIKĘ?

• Po pierwsze potrzebny jest bardzo gruby 
zeszyt i duży zapał.

• Przede wszystkim regularnie, na bieżąco 
należy uzupełniać opisy wydarzeń.

• Bardzo ważne są zdjęcia, to głównie one przyciągają uwagę.
• Równie ważny jest staranny opis, ale nie powinien być za długi. 
• Żeby kronika była interesująca dobrze mieć ciekawy pomysł na jej prowadzenie.
• Warto wyznaczyć osobę opiekującą się kroniką. Pisać mogą wszyscy, ale powinien być ktoś za nią 

odpowiedzialny.



A TERAZ USIĄDŹCIE WYGODNIE I POSŁUCHAJCIE O NAJLEPSZEJ 
KRONICE :D

Co zrobić, żeby dzieci nie wchodziły do kałuży?

SUPERMAN!

Indianin jest silny, mądry i odważny, a jeśli 
nie posiada jednej z tych cech, to szuka 
innego Indianina, który takowe posiada.
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A TERAZ USIĄDŹCIE WYGODNIE I POSŁUCHAJCIE O NAJLEPSZEJ 
KRONICE:D

Chciałbym się Wam pochwalić kroniką 33 NGDH. Jest ona regularnie prowadzona od 2002 roku. 
Zawiera opis tylu wspaniałych wydarzeń, że nie mieści się już w jednym zeszycie! Są tam opisy i zdjęcia 
poważnych instruktorek z czasów ich radosnej młodości:) Możemy także poczytać ich śmieszne teksty: 

„ Nasz zastęp 33 – szalone dziewczyny.
Zawsze mają pogodne miny:
Kasia – nasza zastępowa, zawsze do 
pracy jest gotowa.
Basia – jej siostrzyczka kochana, służy 
pomocą już od rana.
Glonek – cicha to osoba, spokojnego w 
sobie ducha chowa.
Kamyk ma osiągnięcia wielkie: chusta, 
krzyż harcerski TO JEST DLA NAS 
NIEPOJĘTE!
Paskudy tylko innym zawadzają, choć 
harcerstwo szczerze kochają.
Wszystkie tworzymy jedność całą, co robi 
grupę doskonałą.”

Zapraszam do obejrzenia naszych kronik!

Marta :D



„Rosną sobie kwiatki, w gniazdach są pisklęta
Przyroda jak zwrotka niedorozwinięta.”

Śpiewał kabaret „Potem” w piosence „Wiosna”. 
Wiadomo – skoro przyszła wiosna musiały się 
już też pojawić pierwsze kwiatki.  Jakie tak 
zwane „zwiastuny wiosny”? Czytajcie!

Śnieżyczka przebiśnieg  
Chroniona roślinka, która wyrasta w sporych 
kępach w naszych ogródkach i lasach. Jest 

odporna 
na mrozy, zazwyczaj jako pierwsza wyrasta i zapowiada 
rychłe (albo i nie) zakończenie zimy. Kwitną od lutego do 
kwietnia. Płatki reagują na zmianę temperatury. Stulają się 
na noc, w pochmurne dni i podczas niskich temperatur. 
Spryciarze! Ich kwiaty pachną miodem i są zapylane są 
przez owady,  przede wszystkim pszczoły. Chociaż roślinka 
ta jest trująca, pozyskuje się z niej substancje pomagające 
leczyć chorobę Alzheimera, nerwobóle, paraliż i zapalenie 
korzonków nerwowych.

Przylaszczka pospolita
Przylaszczka rośnie w lasach i zaroślach. To 
chroniona roślina o niebiesko – fioletowych 
kwiatach, rosnąca od marca do maja. 
Rozprzestrzenia się za pomocą mrówek, które 
roznoszących jej owoce. Jest  trująca w 
przypadku spożycia większej jej ilości, ale nie 
dla sarenek, które żywią się nią na wiosną. Od 
czasu odkrycia toksycznych właściwości, 
przylaszczek nie zbiera się do celów leczniczych. 

Zawilec gajowy
Tak dla odmiany kolejna leśno – polna, 
trująca roślinka. Jej kwiaty rozwijają się od 
marca do kwietnia. Owoce dojrzewają w 
maju i czerwcu, a nasiona kiełkują dopiero 
jesienią. Jego trujące właściwości są na tyle 
duże, że bydło powinno być wypasane z dala 
od łąk na których kwitną te piękne kwiatki. 
Chociaż np sarna nie będzie miała problemu 
po zjedzeniu naszego obiektu. 



Teraz biegiem do lasu narobić zdjęć tym 
kwiatkom (albo innym które uda Wam się tam 
znaleźć i zidentyfikować – tu moja podpowiedź: 
mogą to być np.: sasanka, pierwiosnek czy 
krokus). A komu uda się zrobić najpiękniejsze... 
Ten będzie miał wspaniałą pamiątkę pomagającą 
przetrwać długie, mroźne wieczory czekającej nas 
już za ponad pół roku zimy :)

Bohdzik.

Sadzonka za elektrośmiecia. 

Na pewno macie (nawet jeśli o tym nie wiecie) w domu, 
na strychu lub w piwnicy stare niepotrzebne urządzenie 
na prąd lub baterie, a także same baterie, akumulatory i 
świetlówki.

Możecie przynieść je na akcję (organizowaną przez 
Ekodolinę) i wymienić na sadzonkę!!! 

33 ngdh już posadziła swój mały „młodnik”. Wy też 
możecie połączyć przyjemne z pożytecznym. 

W najbliższym czasie akcje będą jeszcze: 09.04.2011r. 
przy TESCO Gdynia Chylonia i 16.04.2011r. przy PORT 
RUMIA C.H. Auchan. 
A kolejne trzy jesienią.



JAK SE CHCESZ, TAK SE RÓB*.
*tak powiedział do mnie lekarz, kiedy powiedziałam, że chcę jechać z dziećmi na obóz i 
potrzebuję  zaświadczenie  o  braku  przeciwwskazań;  ten  lekarz  nie  był  chyba  do  końca 
normalny, bo pstryknął mnie jeszcze w nos na pożegnanie; mimo wszystko uwierzyłam w 
jego słowa.

Czasem wymyślasz sobie kilka „głupotek” – właściwie niewielkich rzeczy, które 
masz ochotę zrobić...  Najczęściej pod koniec zimy, kiedy jeszcze nie wszystko da 
się zrealizować... wtedy tym bardziej zaczyna cię nosić i nie możesz się doczekać, 
choć tak naprawdę to nic wielkiego. Myślisz – po prostu MUSZĘ w końcu iść na 
rower, MUSZĘ kiedyś wstać na wschód słońca, MAM MEGA OCHOTĘ na sok z 
pomarańczy  (ale  akurat  nie  ten  z  Tesco,  tylko  z  POMARAŃCZY!).  Przychodzi 
wiosna i energia musi się wreszcie jakoś uwidocznić. 

Czy tylko ja tak mam? Może nie, skoro ekipa „czubków”:D dwa lata temu dała mi 
się namówić na śniadanko nad morzem, o wschodzie słońca, poprzedzone jazdą 
na rowerach o 4 rano (po ciemku, przez las, bez świateł)...

Czasami za dużo myślimy, że to byśmy zrobili, to byśmy chcieli, a tamto byłoby 
fajne. W kółko nawijamy o tym co będzie lub co by było, zamiast po prostu to 
ZROBIĆ! Nawet jeśli  to nic wielkiego (lub wręcz przeciwnie – jeśli  to może być 
wielkie) nie skazujmy tego na porażkę, nie odkładajmy na później. Weźmy sprawy 
w swoje ręce, zaangażujmy kogo się da i róbmy to, na co mamy ochotę... zanim 
nam się odechce.

skrzat.



Wędrówka do AUGUSTOWA.

Wędrówka do  Augustowa i  okolic  ,  byłą  tradycyjnie  spontaniczną  wędrówką członków 
Bractwa. 
Postanowiliśmy,  że  spenetrujemy pogranicze  Białorusi,  Litwy i  Polski.  Zapowiadało się 
spokojnie,  lecz  któż  mógł  przewidzieć  dramatyczne  wydarzenia,  które  się  później 
rozegrały??  Wyruszyliśmy  we  wtorek,  z  uśmiechami  na  twarzy  na  nasz  ranny  pociąg. 
Weszliśmy na dworzec a tam ku naszemu zdumieniu okazało się, że wyruszmy w trasę do 
Białegostoku osławionym pociągiem tur de Polne. Tak to ten ciopąg, który jedzie z Gdyni 
przez Białystok do Katowic ; ). Całe szczęście podróżnych na początku nie było zbyt wielu 
więc  mieliśmy  różnorakie  wygody  (miejsca  na  bagaże  i  miejsca  siedzące  dla  tyłków). 
Jednak  po  pokonaniu  odcinaka  do  Olsztyna,  dosiedli  się  do  nas  nasi  bracia  Harcerze. 
Wszystko było by ok, gdyby nie fakt, że byli z ZHP i byli ubrani jak dziwacy, do tego 
spoceni po całodziennym marszu, w liczbie około 150, oraz (co było najgorsze) z gitarą!! 
Niestety nie mieli jej nastrojonej, a  ich grajek nie potrafił grać więc ogromnie  fałszowali. 
Tak  samego  Białegostoku.  Dopiero  tam się  od  nich  uwolniliśmy.  Straszliwie  zmęczeni 
powędrowaliśmy po bilety do Augustowa, przeczekaliśmy zwiedzając  „piękne” miasto, do 
odjazdu pociągu. Podczas podróży trafiliśmy na wycieczkę Białorusinów, którzy oczywiście 
też musieli śpiewać do tego w obcym języku. Na domiar złego Sondej sprowadził jakieś 2 
dziewoje, które próbowały nas namówić na imprę „Przy samochodach”. Po odparciu ataku 
blachar,  wysiadka  i  podróż  w miejsce  noclegowe,  w dzień  było  piekielnie  gorąco więc 
postanowiłem,  że  przejdziemy  jak  najwięcej  w  nocy  i  prześpimy  upały,  ale  kiedy 
przedzieraliśmy się po ciemku na azymut przez gąszcz, bohater wieczoru, Sondej, zgubił 
mapę. Zasmuceni po bezowocnych poszukiwaniach postanowiliśmy, że rozbijemy obóz i się 
zdrzemniemy do ranka poszukamy na widno mapy i ruszymy w drogę. Rano około godziny 
7 okazało się, że mapa nie leżała wcale tak daleko i szczęśliwie pobrnęliśmy dalej. Niestety 
pomyliłem kierunki i poszliśmy nie w tę stronę . Dzięki mojej pomysłowości straciliśmy 
około 3 godziny i 10 kilometrów. Jednak około 11 już byliśmy na właściwej trasie. Piękne 
lasy wspaniała pogoda i lekka bryza od okolicznych jezior i rzek sprawiały, że szło nam się 
miło i szczęśliwie. Przed obiadkiem popływaliśmy, potem pozbieraliśmy trochę jagódek, 
porozmawialiśmy z miejscowymi, istna sielanka. Jednak szczęście nie trwało zbyt długo, 
droga którą mknęliśmy z prędkością błyskawicy , nagle zniknęła. Musieliśmy kluczyć na 
przełaj, aż dotarliśmy do pkt. czerpania wody. Mickens z Wklęsłym podjechali na stopa 
gdzieś w kierunku sklepu i nie było ich przez ponad półtorej godziny, my zaś śmiertelnie się 
nudziliśmy i  z  tej  nudy  prawie  wpadliśmy z  Sondejem do  kanału  Augustowskiego.  Po 
powrocie do i dalszej wędrówce po zmroku przedarliśmy się przez 2 wioski (gdzie nie było 
ani jednego objawu życia oprócz trawy), dobiliśmy do drogi po której kursowały ciężkie 
wojskowe maszyny. Lekko spłoszeni przez pojazdy o sporych rozmiarach dotarliśmy do 
najbardziej  odległego zalążka ludzkości  w kierunku naszego celu – styku trzech granic. 
Poszliśmy spać w czymś co wyglądało na parking leśny, jednak rano okazało się jak bardzo 
byliśmy w błędzie. Po sytej kolacji  i  grze w karty rano obudziliśmy się nieco strapieni. 
Obudziła  nas  jakaś  Pani  i  spytała  czy  wiemy gdzie  nocujemy. Miejsce  okazało się  być 
odświętnym  małym  muzeum  miejscowego  folkloru.  Przeprosiliśmy  tłumacząc,  że  nie 
mieliśmy pojęcia i ruszyliśmy dalej. Do punktu pozostało nam niewiele. Dotarliśmy tam 
pod wieczór, całe szczęście nie musieliśmy nocować na dziko, ponieważ nie daleko była 
leśniczówka i  leśniczy powiedział,  że nas przenocuje.  Kiedy pozostawiliśmy Wklęsłego, 



który  narzekał  na  bóle  stóp,  zrobiliśmy  sobie  sesję  zdjęciową  na  stuku  trzech  granic. 
Wszystko potoczyło szczęśliwie i przy ognisku opowiadaliśmy Wklęsłemu wrażenia oraz 
pokazywaliśmy zdjęcia. Opowiem tu trochę o miejscu. Puszcza Augustowska na początku 
zapowiadała się  wspaniale,  ponieważ była dzika i  pełna jezior oraz rzek.  Bliżej  granicy 
prezentuje się okazale jedynie od strony Białorusi, Polska wygląda strasznie. Las składa się 
tylko  i  wyłącznie  z  sosen  posadzonych  w  idealnie  równych  odstępach  tworząc  „las  w 
którym  widać  na  kilometr”.  Mało  ludzi,  ale  niestety  bardzo  ciężko  się  w  takim  lesie 
kontempluje naturę i znosi upały. Dalej rankiem ruszyliśmy na Litwę, zostawiliśmy balast 
(Wklęsłego) i poruszając się to na pieszo to stopem zwiedzając nasze lenno. Język stanowił 
ogromną barierę, ale udało się porozumieć na gesty i łamanym rosyjskim. Litwa to piękny 
kraj, szczególnie przy granicy, gdzie rolnicze krajobrazy przeplatają się z dziką naturą. Małe 
zaludnienie  dodatkowo  stwarza  ten  obszar  atrakcyjnym  turystycznie.  Po  powrocie 
musieliśmy odbić Wklęsłego z rąk Policji.  Dalej ruszyliśmy stopem trasą Augustowską i 
dotarliśmy  do  naszego  celu.  Ogromnie  zmęczeni  poszliśmy  spać  mniej  więcej  w  tym 
samym lesie co pierwszej nocy, aby wstać na pociąg o 5:30. Po powrocie do Białegostoku 
okazało  się,  że  musimy  wracać  do  domu  pociągami  z  4  przesiadkami,  jednak  nie 
doskwierały  nam  żadne  niewygody  i  mogliśmy  spokojnie  dzielić  się  wrażeniami  z 
wędrówki.

Adam.



„NI PIES, NI WYDRA”- Wywiad ze Żbikiem!

Witajcie, nazywam się Żbik. Jak 
widzicie przypominam wyglądem 
wielkiego, domowego kota, ale mam 
bardziej rozwinięte mięśnie. Moja 
sierść jest szaro-brązowa, długa, 
gęsta, widoczne są też na niej ciemne 
pręgi. Chroni mnie ona skutecznie 
przed zimnem. Na łapach, nad 
opuszkami mam czarne plamki. 
Czasem, gdy jestem wściekły najeżam 
sierść i wyginam grzbiet, co sprawia 
że wyglądam na większego, niż w 
rzeczywistości jestem. Otwieram też 
wtedy szeroko paszczę pokazując 
ostre zęby, a uszy kładą się na mojej 
głowie.

Gdzie mieszkasz?
Najczęściej w gęstych, górskich lasach, lecz najlepiej czuję się na ich skraju, gdzie mogę się schować wśród 
drzew lub polować na terenie otwartym, np. na łące.

Kiedy i na co polujesz?
Poluję ranem i o zmierzchu, a żywię się wszystkim co się rusza (żart). Jem małe ssaki, np. gryzonie, czasem 
małe sarny, nie pogardzę też żabami, rybami, 
ptakami. Chętnie na deser schrupię jakiegoś owada.

Masz jakieś dzieci?
Tak, urodził mi się mały synek Żbik Junior, lecz mam 
kolegów, którym urodziły się za jednym razem cztery 
małe żbiki. Na małe żbiki należy uważać, gdyż mimo 
miłego wyglądu potrafią użyć pazurów i zębów. 
Młode nie lubią się z gronostajami i łasicami.

Ile trwała ciąża u Twojej żony?
Około dwóch miesięcy. Poza tym samice dojrzewają 
w ciągu dziesięciu miesięcy, a samce rok później.

Co możesz nam jeszcze o sobie powiedzieć?
Istnieją 3 podstawowe grupy żbika: kot nubijski, kot 
afrykański i żbik europejski, mimo tego jest jeszcze 20 podgatunków żbika. W niewoli żyjemy od 12 do 18 
lat. Jestem pod ochroną.
          

                                                          
Ola z 50 NGDH.



WYNIKI KONKURSU!

Dziękujemy za duże zaangażowanie i nadsyłanie poprawnych odpowiedzi. 
Wśród  uczestników konkursu  wylosowaliśmy  zwycięzcę.  Jest  nim Filip  Rudolf 
„Rudy” – instruktor z Gdyni. Jednak ze względu na tak liczny odzew, redakcja 
postanowiła  dodatkowo  wyróżnić  Martę  Zapart  –  instruktorkę  z  Gdyni  oraz 
Zuzannę Piontke „Kostkę” – harcerkę z Gdyni. Gratulujemy!
Nagrody pozostają do odbioru odbioru w siedzibie redakcji (lub przy najbliższym 
spotkaniu).

Poniżej prezentujemy poprawne odpowiedzi głównego zwycięzcy: 

1) Autorem górnej grafiki jest 
(prawdopodobnie) bliżej nieokreślony 
człowiek o nazwisku Nabrdalik. Dzieło 
poniżej popełnił z kolei niejaki Józef 
Chełmoński. 
2) Simon nie trzyma w ręce nitki babiego 
lata. 
3) Simon leży na piasku, a kobieta na 
obrazie - na łące/polu. 
4) Na zdjęciu można zauważyć dojmujący 
brak jakichkolwiek czworonogów.
5) Kobieta na obrazie Chełmońskiego 
odziana jest w lnianą sukmanę, a Simon - 
w szorty i granatowy T-shirt.
6) W oczy rzuca się brak zarostu na twarzy 
zamyślonej dziewoi na obrazie Józefa Ch. 
7) Za głową kobity, przedstawionej na 
obrazie, widać fantazyjnie ułożoną żółtą 
chustę. Za głową Simona - buty Skrzata, 
plecak i bliżej niezidentyfikowany kłąb 
ubrań wszelakich. 
8) Simon nie może się równać z mieszkanką 
wsi w kategorii "rozmiar biustu". 
9) Simon wstydliwie chowa swoje zęby. 
Dziewczyna na obrazie - wręcz przeciwnie. 
10) Na obrazie nieopodal ręki tajemniczej 
białogłowy widać patyk. Natomiast ręka 
Simona spoczywa tuż obok białego 
ręcznika. 


