
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w  

IGRZYSKACH SPORTOWYCH INTERNATU   

„KORMORAN”,  

które odbędą się 10 czerwca o godzinie 17.00. 

 

Celem imprezy jest promowanie „na wesoło” 

wszelkich form aktywności fizycznej  i wspólna 

integracja. 

Takie ogłoszenie ukazało się kilka dni wcześniej . Dziś możemy z 

dumą powiedzied, że spartakiada odbyła się z wielką pompą                    

i przyniosła poruszenie w wielu światowych kręgach. 

Pomysłodawczynią takiej formy zabawy była Pani Elwira Rzeczycka. 

Każda z wcześniejszych imprez odbywała się w innych klimatach i 

tematach. W tym roku „padło” na sporty obronne, stąd też 

zmagania odbyły się pod hasłem - „SPRAWNI JAK ŻOŁNIERZE”.  

Nikt nie jest zwolniony z obrony 

ojczyzny przed najeźdźcą, zagrody 

przed natrętnym sąsiadem, a kurnika 

przed lisem. W razie potrzeby 

powinniśmy stanąd ramię w ramię              

i pogonid kogo trzeba. Ale żeby tego 

dokonad, należy dwiczyd, trenowad, 

doskonalid swoje umiejętności, no i 

oczywiście uczestniczyd w 

manewrach. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecnośd rezerwistów czekających na wcielenie do armii wzbudzała 

niepokój nie tylko najbliższych, potencjalnych przeciwników. 

Zawrzało również w międzygalaktycznych bazach wojskowych 

  

 

Ty słyszałeś, że w Karolewie 

szykują się manewry. Podobno 

mają mied kryptonim 

„ANAKONDA”. Jak nic- ruszą na 

nas!!! 

„ANAKONDA” to była w 

Orzyszu. U nich ma byd 

„ZASKRONIEC”,  „PADALEC”, czy 

tam jakaś inna gadzina… Ale 

fakt, nie należy ich spuszczad              

z oka… 



Jedyną myślą bojowo nastawionych uczestników było „dokopanie 

tym drugim” i udowodnienie kto tu jest siłą przewodnią i kto będzie 

rozdawał kiełbasę z grilla. I nie ważne że to koledzy z jednego 

podwórka, tu obowiązuje zasada „moja jest tylko racja, i to święta 

racja…” Wojownicze miny nie pozostawiały złudzeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O powadze dwiczeo świadczyła 

obecnośd przedstawicieli 

Ministerstwa Wojny i Innych 

Zadym, których zadaniem było 

nadzorowanie regulaminu 

turnieju i ocenianie sprawności 

bojowej uczestników. 

 

 

Ciekawe czy Antoni przyleci 

nowym „KARAKALEM”? Może 

chociaż „Miśka” przyśle… 



Dłużej już nie można było czekad. Napięcie między stającymi                      

w szranki oddziałami sięgało zenitu. I wtedy pojawiła się ONA… 

„Sierżant Zdrówko”, czyli pani Kasia Aleszczyk – propagatorka 

wszystkiego czego tylko można. „Kobieta – dynamit”.  Żeby 

rozładowad emocje dała 

przygotowującym się do walki 

oddziałom wycisk, przeprowadzając 

w rytm marsza prawdziwą wojskową 

rozgrzewkę. Był to wprawdzie marsz 

niemieckiej grupy RAMMSTEIN, ale 

co tam...Teraz to nasi sojusznicy. 

 

 

 

 

 



Po tym fakcie nastąpiła prezentacja dwóch oddziałów biorących 

udział w zmaganiach: 

„Szybcy i wściekli” …  

…oraz „No name” 

 

 

Silni, 

zwarci, 

gotowi!!! 

 

 

 



Jeszcze tylko prezentacja sędziów technicznych, przedstawienie 

przez panią speaker konkurencji, sposobu ich oceniania i punktacji.. 

I do roboty 

 

Pierwsza z nich została nazwana „CZTEREJ 

PANCERNI” 

Któż z nas w dzieciostwie 

nie chciał byd piękny jak 

Janek, silny jak Gustlik, 

mądry jak Olgierd, czy też 

zadziorny jak Grześ..? 

Niektórzy byli gotowi zostad 

Szarikiem, byle tylko należed do TAKIEJ ekipy. Gdyby nie oni,                    

II wojna trwała by jeszcze dziś.  



Tylko Czereśniakiem nikt nie chciał 

byd, bo to się mogło utrwalid na 

lata (niektórym utrwaliło się nawet 

w genach). 

Ale do rzeczy… 

 

Konkurencja polegała na pokonaniu czołgiem slalomu w jak 

najkrótszym czasie. Liczył się łączny czas drużyny 

Każda wywrotka lub potrącenie przeszkody było karane doliczanymi 

sekundami. 

Zanim jednak dano sygnał do startu, należało przetestowad tor i 

sprzęt.  

 

 Miejscowa Marusia z 

miejscowym Grigorijem 

Saakaszwilim uznali, że tor 

nadaje się do prób, a i sprzęt 

pozostaje bez  zarzutu. 

Niektórzy złośliwcy zwracali 

uwagę na jego stan, ale my 

wiemy swoje i mówimy światu: 

„wara, od nas, nawet na takich 

wozach zwyciężymy  wszystko i 

wszystkich”. 

 

 



Później rozpoczęła się szaleocza gonitwa z czasem. Decydowała nie 

tylko szybkośd w nogach, ale też technika jazdy. 

 

A kiedy już pani Kasia ogłaszała 

wyniki, przygotowywana była 

druga konkurencja pod nazwą 

„ATLAS”.  

W międzyczasie zawodnicy i 

publicznośd mogła wziąd udział 

w konkursach wiedzy obronnej. 

Niektóre pytania powalały 

trudnością. 

 

 

 

 

Jak wabił się pies 

SZARIK z filmu 

„Czterej Pancerni..” 
REKSIO ? 



Atlas – mityczny grecki heros dźwigał, jak 

wiadomo, całą kulę ziemską na swoich barkach. 

Konkurencja o tej nazwie polegała na rzucaniu piłką 

lekarską oburącz do tyłu. Następny zawodnik z 

drużyny rzucał z miejsca gdzie upadła wcześniej piłka 

kolegi (koleżanki). Liczyła się całkowita odległośd. 

 

 

 

 

  

Konkurencja wybitnie siłowa, ale nie było litości, ani ulgi ze względu na płed. 



I już mamy zwycięzców… 

„NO NAME” wysuwa się na 

czoło klasyfikacji ogólnej.  

 

 

 

 

 

Kolejna, chyba najtrudniejsza konkurencja, to bojowy tor 

przeszkód… 

Z leżenia przodem z bronią 

należało pokonad 

przeskokami ławeczkę 

gimnastyczną, dalej górą i 

dołem 3 płotki, wykonad 

przewrót przez bark na 

materacu (cały czas trzymając 

karabin), przenieśd slalomem 

skrzynię z granatami i wrócid, 

aby dad zmianę. Decyduje 

łączny czas. 

 

 

 

 

 



Konkurencja złożona i trudna, wymagająca świetnej sprawności fizycznej, 

którą wszyscy się wykazali. 

A tymczasem… 

W pobliskich zaroślach służby 

kwatermistrzowskie przygotowywały suty 

posiłek. Wiadomo, żołnierz głodny 

walczyd nie będzie. Szefem kuchni 

polowej była pani Eleonora Bronakowska, 

która zadbała o to, aby nikt nie chodził 

głodny. 

 

I chociaż doszło do tajemniczego „zaginięcia” kiełbasy, to powołana doraźna 

komisja szybko wykryła sprawców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No, bo kto mógłby to byd… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po zregenerowaniu sił kontynuowaliśmy rywalizację 

 

To była konkurencja „sokole 

oko”. Trzeba było zniszczyd znany już 

wszystkim czołg ręcznymi granatami 

trafiając bezpośrednio. Każdy miał 2 

sztuki, więc maksymalna ilośd punktów 

do zdobycia to 12. Ta konkurencja 

namieszała w punktacji. 

Gabryś!!! Dwa tygodnie 

„paki” o chlebie i wodzie! 
Tak jest!!! Panie poruczniku! 

Kurczę, na filmach to wyciągają 

zawleczkę zębami… 



Tymczasem pani Kasia postanowiła rozruszad wszystkich zabawą w 

„przepióreczkę”. Ludzie taoczyli do jakiejś piosenki o przepióreczce, która 

„latała, skakała aż się ……..”. Czy jakoś tak... Nikt nie wiedział o co w tym chodzi, 

ale wszyscy udawali, że „trybią”. 

 

 

 

 

 

Najlepsza 

przepióreczka, to ta na 

talerzu…  



No i w koocu ostatnia konkurencja zespołowa, w której każdy z 

drużyny wykonywał inne zadanie wysiłkowe po 10 powtórzeo. Niby 

proste, ale… 

 

Następny zawodnik mógł rozpocząd 

swoje dwiczenie, kiedy poprzedni 

ukooczył i dał sygnał. 

 

I po 5 bardzo intensywnych zadaniach dobrnęliśmy 

do kooca zmagao! No prawie, gdyż po uwzględnieniu 

punktacji za stroje okazało się, iż tracący punkty 

„SZYBCY I WŚCIEKLI” wyrównali i potrzebna jest dogrywka.  

Pan Kania wymyślił konkurencję na wyniszczenie przeciwnika. Dziewczyny                

z rywalizujących drużyn rzucały do siebie piłką lekarską, aż do „skuchy”. 

Wygrywała ta drużyna, której zawodniczka ostatnia została na polu.                     

I tu niespodzianka (a może nie), 

zwyciężyli „SZYBCY I WŚCIEKLI”.  

BRAWO!!! 

 



Wspaniałe nagrody rzeczowe, „załatwione” przez panią 

Kasię Aleszczyk, wręczyli przedstawiciele MINISTERSTWA 

WOJNY I INNYCH ZADYM. 

 

Super nagrodę dla zwycięzcy – jednodniowy rejs jachtami po 

Mazurach ufundowała (za sprawą pani Kasi) firma WIND- 

CZARTER z WILKAS. Serdeczne podziękowania w imieniu 

nagrodzonych. 

 

 

 

 

 

 

 

 



I tak zakooczyły się III IGRZYSKA SPORTOWE 

INTERNATU „KORMORAN” pod hasłem:          

„Sprawni jak żołnierze”.  

Umiejętności obronne i determinacja uczestników 

manewrów zrobiła wrażenie na wielu. Od poniedziałku nad 

internatem krążą satelity szpiegowskie, węsząc, kto za tym 

wszystkim stoi i co dalej?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ale to nie był jeszcze koniec tego wspaniałego dnia.              

Grill i muzyka trwały do późnych godzin, a przygotowania do 

rejsu już rozgrzewały umysły.  

Aż nadszedł „ten” dzieo – środa. 

Widzieliście co oni tam 

wyprawiali? Nie wiem jak wy, ale  

ja muszę do klopa… 



Dzieo, kiedy powiało… 

 Przywiezieni szkolnym busem i później odwiezieni przez pana dyrektora 

(szkolny kierowca pojechał gdzieś w świat), szykowaliśmy się ro rejsu. 

Ahoj!    

przygodo! 



Byliśmy pod opiekuoczymi skrzydłami bardzo doświadczonego 

„Wilka Morskiego”, pana Dariusza Domaoskiego. 

 

 

Na drugim jachcie żeglarskiego 

rzemiosła uczył nas młody, ale też 

doświadczony Kuba. 

Mazury są piękne o każdej porze roku. Pogoda, która się 

nam trafiła, podkreślała 

jeszcze to piękno… 

 

 

 

 

 

 

I tak płynęliśmy sobie po bezkresnych wodach 

jez. Niegocin zawijając co jakiś czas do 

ciekawych miejsc 



Raz była to tajemnicza „Wyspa Miłości” ze swoimi legendami… 

 

Innym razem kameralna 

tawerna „POD CZARNYM 

ŁABĘDZIEM” w Rydzewie. 

 

 

A kto nie słuchał wrednego bosmana (zdjęcie 

po prawej), ten kooczył tak… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W oddali było już widad port 

docelowy- Wilkasy. 



Widok, który zawsze 

zapiera dech. 

I„sweet focia” z 

„dziubkami”, równie 

zapierającymi dech… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak pani Kasia zrobi 

„dziubek”, to nie 

ma ……. we wsi.  

Co prawda, to prawda… Na 

„dziubek” pani Kasi nie ma bata. 



Kąpiel i plażowanie  w 

Wilkasach należało 

zaliczyd obowiązkowo.  

 

Wracając do czekającego już 

na nas busa, nie 

zapominaliśmy o aktywności 

fizycznej, wyżywając się, na 

czym się da… 

 

Stary człowiek i może… 

 

Pani Kasia -królowa 

„prawego, prostego…” 

Licznik się skooczył!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tak, przemieszczając się krok za krokiem, 

zaliczaliśmy kolejne sportowe zadania… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak nie powtórzysz 

angielskiego, to ją tu 

zawołam… 
Weź  się, tato! 



 

I to już był koniec tej wspaniałej 

zabawy i przygody. Jeszcze tylko 

powrót do ukochanego internatu 

w Karolewie i dzielenia się 

wrażeniami z tymi, którzy nie 

mogli tu byd. 

 

 

 

 

 

I po tych wszystkich „wygłupach” z 

zabawą w wojsko, można się zastanawiad 

– „po co to wszystko?”.  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

            

        Zapraszamy na  

      IGRZYSKA SPORTOWE  INTERNATU „KORMORAN”  

       pod hasłem „SPRAWNI JAK ŻOŁNIERZE” 

  

I to nie jest nasze ostatnie słowo!  

Będziemy kontynuowali internatowe tradycje bez 

względu na wszystko, ponieważ szkoła to nie tylko 

nauka. To również zabawa, integracja, a przy  okazji 

zdobywanie nowych międzyludzkich doświadczeo. 

Międzyludzkich, nie międzysmartfonowych.                 

Żaden kontakt elektroniczny nie zastąpi 

bezpośredniego. A tym najlepszym z bezpośrednich, 

jest wspólna zabawa.  

Ot, cała prawda! 

I po co to wszystko? Też mi 

manewry… „POPIERDUŁKA”,             

a nie manewry! 

 

Ty wiesz po co są te manewry? One 

odpowiadają żywotnym potrzebom 

naszego społeczeostwa. To są 

manewry na miarę naszych 

możliwości. Ty wiesz co my nimi 

robimy? My otwieramy oczy 

niedowiarkom. 



I na koniec, droga młodzieży, krótka 

refleksja… 

Gdzie Was tak nakarmią? Gdzie Was tak przemusztrują? Gdzie 

wyrzucą za burtę na głębokie wody? Ale też gdzie pocieszą i przytulą 

do piersi, kiedy będzie potrzeba?  

Tylko w jednostce specjalnej 

„KORMORAN” w Karolewie!  

Bo internat , moi mili, tak jak wojsko, 

jest świetną szkołą życia… 

Z żołnierskim pozdrowieniem 

CZUWAJ! 
Weteran niejednej wojny 

Andrzej Sienkiewicz  

 

P.s. Podziękowania dla wszystkich, którzy 

pomogli w organizacji zabawy i tym, którzy 

w niej uczestniczyli. Szczególne 

podziękowania dla Pani Kasi.  

 



 

 


