
60 ROCZNICA POWSTANIA 16.PDH 

NI SZCZEP A8PS 
IM. FRANCISZKA FIRLIKA 

R
O
C
Z
N
I
C
A
 
P
O
W
S
T
A
N
I
A
 

60
 
R
O
C
Z
N
I
C
A
 
P
O
W
S
T
A
N
I
A
 w 

O 
O N 
z 
O 
> 
U 
O 
= 
4 
> 
= 
> 
Q) O 
J 
O 
O N 
eż 
O 
> 
U 
O 
= 
4 
> 
z > 

60 ROCZNICA POWSTANIA 16 PDH 
P archiwum 
—| harcerskie.pl  



archiwum 

PROGRAM 

UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANEJ Z 60-LECIEM DZIAŁALNOŚCI 
16 POZNAŃSKIEJ DRUŻYNY HARCERZY 

IM. GEN. JÓZEFA BEMA 

(dnia 15 XI 1980 r.) 

— uroczyste otwarcie wystawy i jej zwiedzanie 

— akademia poświęcona 60 rocznicy powstania 16 PDH 

— uroczysta odprawa wart na ulicy Niezłomnych i złożenie kwiatów 

— Kominek — spotkanie byłych i obecnych Szesnastaków 

  

HISTORIA MISTRZYNIĄ ŻYCIA 

(Motto kroniki drużyny) 

I. OD PATROLU BEMA DO JAMBOREE 

Wielokrotnie zastanawiałem się jakie racjonalne przesłanki skłaniają mnie do żywego 

reagowania na każdy sygnał „szesnastka w potrzebie”. Oczywiście, są to częściowo 

przyczyny irracjonalne — wspomnienia z lat okupacji, gdy ojciec w nielicznych wolnych 

wieczorach wspominał małemu chłopcu o życiu w wolnym kraju. Zawsze w tych 

wspomnieniach było miejsce na harcerstwo, a tym samym zawsze pojawiała się magiczna 

„szesnastka”, z którą był związany od początku jej powstania. Wspomnienia Ojca, a 
później moje własne — w „szesnastce” przeżyłem również moją wczesną młodość, to za 

mało aby jednoznaczna odpowiedź na zadane pytanie była pełna. 

Dopiero poznanie historii, a tym samym atmosfery panującej prawie zawsze w tym 

zespole młodych ludzi jest właściwą odpowiedzią. 
W 1920 roku z inicjatywy Zdzisława Sypniewskiego w gimnazjum im. ks. Wawrzy- 

niaka powstaje tak zwany „Patrol Bema”. Jako system wychowawczy przyjęto system 
harcerski. Po zorganizowaniu zastępów zgłoszono się do władz harcerskich. W dniu 

20 października 1920 roku rozkazem poznańskiej Komendy Harcerzy zatwierdzono ją z 
kolejnym numerem „,szesnastka”. W tym dniu do historii Związku Harcerstwa Polskiego 

została wpisana 16 Poznańska Drużyna Harcerzy im. gen. Józefa Bema. Niezwykle 

sprężysty i umiejący trzymać wszystko w wielkiej karności Zdzich Sypniewski, nadaje 

drużynie tempo pracy, co stanowi podstawę dużego rozwoju. Już w 1921 roku drużyna 

bierze udział w zlocie w Babkach i organizuje własną kolonię w Bęblinie nad Wartą. 

Rok ten jest okresem zżywania się, wzrostu w siłę i wewnętrzną tężyznę. Na wiosnę 

Szesnastka — zdjęcie z 1925 r. (przypuszczalnie). Charakterystyczny element umundurowania — krajki  
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1922 roku drużyna podczas przeglądu w Golęcinie i Zlotu Harcerzy w Kórniku 
prezentuje doskonałą postawę, inicjatywę, karność oraz wysokie walory moralne. Za 
wykazane walory „,szesnastka” zostaje drużyną „sztandarową” i jej pieczy zostaje 

powierzony sztandar Chorągwi. Pod koniec 1922 roku drużynowym zostaje dh Karasie- 
wicz, a drużyna zostaje przeniesiona do Gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego. 

W 1923 roku drużyna bierze udział w zlocie na Malcie, a w czasię wakacji urządza 

samodzielną kolonię w Goli. Po zakończeniu kolonii Komenda drużyny stwierdza 
wybitne podniesienie poziomu pracy, a szczególnie zżycie drużyny i wspaniały nastrój. 

Drużyna mimo wielu trudności (brak harcówki — zbiórki odbywają się w prywatnych 

mieszkaniach i parkach), nie ustaje w pracy. Powoduje to jednak spadek poziomu, w 

wyniku czego na odbytym w 1924 roku zlocie w Krotoszynie zajmuje dopiero trzecie 

miejsce. Pomimo tego w dużym zespole bierze udział w I Narodowym Zlocie Harcerskim 
w Siekierkach pod Warszawą, a po jego zakończeniu organizuje pierwszy stały obóz w 

Porażynie. Znowu wspaniały nastrój wzmacnia wewnętrzną spójnię, a intensywna praca 

podnosi sprawność techniczną. Rok następny to znowu obóz w Porażynie. Jakże jednak 

inny niż poprzedni. Miejsce niewygodnych małych namiotów zajmują wspaniałe szałasy, 

Przemarsz Drużyny z okazji 10-lecia 

istnienia Liceum ( rok 1931) 

Obóz zlotowy — 1929 

a pionierka osiągnęła na tym obozie niebywały poziom, co stało się podstawą 

późniejszej sławy „,szesnastki”. 
Po obozie następuje zasadniczy zwrot w pracy drużyny. W kronice drużyny 

zanotowano następujący dramatyczny opis: 

„Dotychczasowy rozpęd i krzywa rozwoju, aczkolwiek falista, mająca jednak stałą 

dążność ku górze, została zatrzymana i nagle spada fatalnie w dół. Zdawało się, że 
drużyna o tak pięknej już tradycji ulegnie zupełnemu zanikowi. Składają się na to liczne 

przyczyny. Zupełne zdekompletowanie kierownictwa, brak programu, brak harcówki, 
nacisk dyrektorów poszczególnych szkół, by chłopcy należeli do drużyn własnych 

szkolnych, oto przyczyny załamania. Karasiewicze opuszczają drużynę, Lang wyjeżdża   
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do Małopolski, zastępowi Jastrzębski i Wlekliński, uczniowie gim. im. K. Marcin- 

kowskiego muszą na życzenie dyrektora swego zakładu opuścić drużynę. Trzeci 

zastępowy Firlik przechodzi do seminarium (nauczycielskiego) i tam czyni się na niego 
silny nacisk, by wstąpił do drużyny seminaryjnej. Tenże jednak mimo poważnych 
przeszkód, nie dał za wygraną i postanowił drużynę ratować. Skupiwszy w swych rękach 
wszystkie funkcje drużyny jak i utrzymywanie stosunków z władzami harcerskimi czyni 
poszukiwania za nowym drużynowym. Drużyna tymczasem utrzymuje się dzięki pracy 
tego jednego człowieka oraz młodych zastępowych,...” Po wielu poszukiwaniach 

dh Świdziński decyduje się przejąć kierownictwo drużyny i poprowadzić „,szesnastkę” 

po nowe laury. Niestety obcy duchowi drużyny dryl wojskowy, oraz metody kierowania 
powodują, że po óbozie wędrownym na Górny Śląsk i do Żywca, oraz obozie stałym 
następuje rozstanie. Kierownictwo drużyny przejmuje nauczyciel gimnastyki 

dh Wł. Czarniecki. Drużyna wzrasta ilościowo i jakościowo. W 1927 roku biorąc czynny 

udział w zlocie w Biedrusku zajmuje czwarte miejsce w zawodach o mistrzostwo 
Chorągwi. Obóz stały to siedmiotygodniowy pobyt w Nowych Trokach pod Wilnem. 

W styczniu 1928 roku drużyna otrzymuje własny sztandar, pod którym występuje na 

zlocie Chorągwi w Nowym Tomyślu. Prezentuje tam własnego pomysłu wielkie namioty 
obozowe, które przyjmują się na terenie Wielkopolski. Latem obóz stały w Koroszowej 

nad Dniestrem z trzydniowym wypadem do Rumunii, gdzie między innymi zwiedza 

Chocim. Po obozie intensywna praca, albowiem w perspektywie II Zlot Narodowy w 

Poznaniu z okazji Powszechnej Wystawy Krajowej. Również odbywający się w czerwcu 
1929 r. obóz w Ignalinie jest przygotowaniem do zlotu. Bezpośrednio z Ignalina udaje się 
drużyna na teren zlotu. W Kronice drużyny zawarty jest taki oto opis udziału w zlocie. 

„Na złocie pokazuje się z najlepszej strony, toteż z miejsca robi doskonałe wrażenie. 

Podczas ogólnej, na otwarcie zlotu przeprowadzonej defilady, publiczność woła „Brawo 
szesnastka”! Szczególny podziw budzi na wszystkie strony urządzenie obozu, do tego 
stopnia, że na drużynę padają posądzenia, że wszystkie roboty z drzewa wykonywali 

najęci stolarze”. W szeregu zawodach konkursach osiąga drużyna czołowe lokaty. Daje to 

w rezultacie pierwsze miejsce wśród drużyn Chorągwi Poznańskiej i tytuł „Mistrza 
Chorągwi”, zyskując w ogólnej opinii miano jednej z najlepszych drużyn w Polsce. Po 
zlocie następuje pewnego rodzaju „uspokojenie” w drużynie, związane między innymi z 

faktem, iż drużynowy „szesnastki” dh Czarniecki jest równocześnie Komendantem 

Chorągwi. Znowu cała praca spoczywa na barkach przybocznych Langa i Firlika. Rok 
1930 to obóz stały w Oranach, na którym utrwala się osiągniętą wiedzę i rozwija daleko 
posuniętą rywalizację między zastępami. W tymże roku należący dotychczas do drużyny 

uczniowie gim. im. Adama Mickiewicza tworzą własną drużynę z kolejnym numerem 

siedemnaście. W roku 1931 „szesnastka” wypływa na międzynarodowe wody. Dokonuje 

się to przez udział w Zlocie Skautów Słowiańskich w Pradze. Obóz letni w Kowańcu pod 
Nowym Targiem o nastawieniu wybitnie turystycznym. Pierwsza próba kontaktów 

międzynarodowych i zdobyte tam doświadczenia spowodowały znaczny wzrost zainte- 

resowania tą formą kontextów, ale równocześnie uświadomiły drużynie konieczność 
dalszego podnoszenia swego poziomu. Toteż obóz letni w 1932 roku, odbywający się w 
Lipuszu pod Kościerzyną przeznaczony był na przygotowanie do udziału w IV Jam- 

boree. W efekcie w 1933 roku pod kierownictwem Franciszka Firlika trzydziestu dwóch 
„szesnastków” wyrusza do Gódólló jako trzon reprezentacji Chorągwi Poznańskiej.  



Wyjazd na skautowe Jamboree do Gódóllć (Węgry) (rok 1935) 

Zofia Kossak w swej książce pt. „Laska Jakubowa” opisując teren obozu na Jamboree 

tak pisze: „,...Sławna szesnastka poznańska chlubi się charakterystycznym Światowidem, 

przed nim smok wykręconego dziwacznie korzenia i wielka barwna mapa plastyczna, 

wsparta o sztalugi, przedstawiająca triumf polskich skrzydeł, przelot kapitana Skarżyń- 
skiego. Lądy na niej jasne, szafirowe oceany, a ponad nimi, ponad czerwoną kreseczką, 
znaczącą linię przelotu, ciemna i chyża, jak jaskółka awionetka”. Praca drużyny nie 
ogranicza się tylko do organizacji obozów i udziału w zlotach. 

W listopadzie 1933 roku w korespondencyjnych zawodach strzeleckich ZHP bierze 
udział 24 członków drużyny. Cztery zespoły zajęły cztery pierwsze miejsca, a 
indywidualnie wszystkie pierwsze miejsca „szesnastacy”. W grudniu drużyna bierze 
udział w kweście na bezrobotnych, zbierając wiele żywności i odzieży, W maju 1934 roku 

reprezentacja drużyny uczestniczy w centralnych zawodach strzelecko-łuczniczych jako 

reprezentacja Chorągwi Poznańskiej, gdzie zajmuje drugie miejsce. Tak płyną następne 
lata działalności drużyny, obozy stałe i wędrowne, zimowiska. Wre intensywna praca 

szkoleniowa i organizacyjna, skierowana w coraz większym stopniu na przygotowanie jej 

członków do obrony Ojczyzny. Jeszcze w 1937 roku wyjazd na V Jamboree do 

Vogelenzang w Holandii, przejazd przez zatrute hitleryzmem i militaryzmem Niemcy 

zmusza do smutnych refleksji i uświadamia skalę zagrożenia. 
Nadchodzi wrzesień 1939 roku, szesnastacy wypełniają treścią złożone Przyrzeczenie 

Harcerskie. Giną w kazamatach gestapo m.in. Jerzy Szanc, Bogdan Remlein, Franciszek 

Firlik, o którym Edward Serwański w książce „Wielkopolska w cieniu swastyki” pisze: 

„..W czerwcu 1941 r. zostaje aresztowany przez gestapo na skutek przypadkowego zbiegu 

okoliczności Komendant Chorągwi Szarych Szeregów F. Firlik. Nie został on zdekon- 

spirowany. Gestapo męczyło Firlika w straszliwy sposób. Świadomy, że dłużej nie 
wytrzyma, sam ofiarował swe życie dła zachowania tajemnicy konspiracyjnej. Był to 

wielki cios dla Szarych Szeregów. Odszedł jeden z najbardziej zasłużonych przedwojen- 
nych działaczy harcerskich oraz organizator Szarych Szeregów”. Giną w Wojnie Obronnej 

1939 roku Jan Bartz, Stanisław Daniłow, czy Bogusław Kozłowski, we Francji Andrzej 

Zylber, we Włoszech D-Ca 15 Pułku Ułanów Zbigniew Kiedacz i wielu innych. 

„Szesnastacy” są wszędzie — na tatrzańskich szlakach i w lasach kieleckich, na 

barykadach powstania i stokach Monte Casino. Płacą własną krwią za prawdę ideałów, 

które im wpojono. Ginie spalony w czasie Powstania Warszawskiego sztandar drużyny 

wywieziony do Warszawy w celu przechowania do czasu odzyskania wolności.   
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Wreszcie wolność nadchodzi. W październiku 1945 roku pod kierownictwem 
dh Antkowiaka odradza się „,szesnastka”. Już w maju 1946 r. udział w biwaku w 
Głuszynie, a w lipcu obóz stały w Łochowicach k. Krosna nad Odrą. Obóz wypełniony 
pracą, codzienne harce, zdobywanie sprawności i stopni, praca społeczna na żniwach i 

udział w gaszeniu płonących lasów. Codzienne ognisko, odgrywa podstawową rolę w 

cementowaniu drużyny. Na zakończenie obozu podziękowania władz i miejscowej 
ludności. Nadchodzi marzec 1947r. Drużyna otrzymuje ufundowany przez KPH 
sztandar, uroczysta akademia w Auli Uniwersytetu Poznańskiego z udziałem najwyższych 

władz terenowych i harcerskich. Pod własnym sztandarem obóz stały w Między- 
wodziu. Wspaniały obóz z nową formą szkolenia, jaką były biegi szkoleniowe. W sierpniu 

1947 r. obóz wędrowny w Tatry, a w grudniu zimowisko w Szklarskiej Porębie pod 

hasłem „„Stwórzmy czoło w przód idącej fali”. Tak wspaniale rozpoczęta praca zostaje 
zahamowana, brak obozu w 1948 r.; „wiek harcerski” ograniczono do 14 lat, wielu 

druhów musi odejść z drużyny. Odchodzi również drużynowy dh Antkowiak, a nowym 
drużynowym zostaje dh Heliodor Muszyński. Obóz letni w Lubniewicy, gdzie wrócono 
do nadawania odznaki „Murowanego Szesnastaka” i zimowisko w Lubawce. Rok 1950 jest 
rokiem ostatnim w działalności drużyny (takie panowały wówczas opinie). Jeszcze 

bardzo słaby obóz w Gudowie, po którym drużyna zostaje rozwiązana? 
Na szczęście za lat siedem rozlega się znowu sygnał „Szesnastka” w potrzebie. 

Drużyna znowu zaczyna żyć pełnią życia, a nowe pokolenie „szesnastków” zaczyna 

pisać ciąg dalszy historii, która jest mistrzynią życia. 

„Tatko” 

Il. AMBICJE OBOZOWE | HARCERSKIEGO DNIA POWSZEDNIEGO 

W styczniu 1957 r. — po kilkuletniej przerwie — Szesnastka odrodziła się ponownie. 
Na pierwszej organizacyjnej zbiórce, która miała miejsce w VI Liceum Ogólnokształ- 
cącym im. I.J. Paderewskiego zebrało się ok. siedemdziesięciu młodych ludzi, ażeby w 

skupieniu, :» dużym zainteresowaniem chłonąć informacje o nowym, którym dla nich 
było harcerstwo. Zbiórkę prowadzili „starzy szesnastacy — druhowie: Eugeniusz Gocki, 
Bogusław Kowalczyk, Heliodor Muszyński i Andrzej Strzałko. 

Taki był początek. Jednakże najbliższe miesiące pokazały, że kierowanie drużyną 

licealną nie łatwa to sprawa. Topniały zastępy, nie znajdowano recepty na pełne 

zainteresowanie organizacją, na zaangażowanie. Przełamanie kryzysu nastąpiło dopiero w 

początkach maja. Pozytywnym akcentem stała się praca „od podstaw”. Mniej więcej 

dwudziestoma ,,druhami” zajęli się energicznie H. Muszyński, B. Kowalczyk oraz 

Ryszard Błaszkiewicz, także jeden z dawnych członków drużyny. Nauka harcerskiego 

ABC, kompletowanie umundurowania i zbieranie środków na najbliższy obóz — oto były 

najistotniejsze bojowe zadania, realizowane w sprzyjającej atmosferze. 
Dnia 16 czerwca 1957 r. miała miejsce pierwsza poważna uroczystość odrodzonej 

drużyny spod znaku „,16”-cie. W maltańskim lesie, miejscu tradycyjnym dla zajęć 

terenowych, organizowanych przez poznańskie drużyny harcerskie, nastąpiło przekazanie 
starego sztandaru przez zespół starszych szesnastackich braci następnemu pokoleniu. 

Kilku chłopców złożyło przyrzeczenie harcerskie. 

Intensywna działalność w ostatnich tygodniach, poprzedzających wakacje sprawiła, że  



6 
dnia 30 czerwca drużyna — już w pełni umundurowana — wyjechała na pierwszy swój 

obóz do Skorzęcina w gnieźnieńskim. Komendantem był dh B. Kowalczyk, pod którego 

sprawnym, energicznym dowództwem niedawni jeszcze „Cywile” szybko przeradzali się 

w harcerzy z prawdziwego zdarzenia. Obóz — mimo ogromnych trudności gospodarczych, 

był w pełni udanym akcentem pierwszych kroków, stawianych przez nową, odrodzoną 

Szesnastkę. 
Z nowym rokiem harcerskim 1957/58 drużyna otrzymała od dyrekcji Liceum — 

będącą do tej pory w nieciekawym stanie przybudówkę — z przeznaczeniem na harcerską 

izbę. Przystąpiono do jej urządzania, i to właściwie prawie całkowicie bez niczyjej 

pomocy. Stan osobowy drużyny powiększył się do czterdziestu „chłopa”. Zapocząt- 

kowano szkolenie w zakresie harcerskich technik, urządzano coraz bardziej udane i 

ciekawsze zbiórki, organizowano biegi terenowe i wykapki w podpoznańskie okolice. 

Kontynuuje swą działalność także zespół kukiełkowy, który powstał jeszcze przed 

wyjazdem do Skorzęcina. 
Pamiętną datę stanowi dzień 8 grudnia 1957 r., kiedy to do Poznania, z różnych stron 

Polski zjechali byli członkowie drużyny. Wtedy to otwarto wyremontowaną harcówkę. 

W dniach od 26 grudnia do 5 stycznia 1958 r. szesnastacy przebywali na bardzo 

udanym zimowisku w uroczym Międzygórzu, w Kotlinie Kłodzkiej. Impreza ta stanowiła 

kolejną porcję przeżyć i zimowych wzruszeń. Do typowych należały zajęcia harcerskie i 

turystyczne. Powitanie nowego roku miało miejsce w lesie, podczas specjalnego alarmu. 

Po zakończeniu zimowiska drużyna .żyje najbliższymi, i tymi odleglejszymi — już 

obozowymi sprawami i zamierzeniami. Stąd udział w akcjach zarobkowych, takich jak 

zalesianie nieużytków oraz kiermasz książkowy. 
I czas wakacyjny. W lipcowe dni bawią Szesnastacy na Pojezierzu Brodnickim (rok 

1958), w pobliżu wsi Ryte Błota. Jest to wspólny obóz — praktycznie rzecz biorąc — z 

warszawskimi „„Jędrusiami”. Komendantem całości jest „Baca” — druh Andrzej Fersten; 

oboźnym drużynowy 16-tki — dh B. Kowalczyk. W sierpniu grupki Szesnastaków wę- 

drują po ziemi kłodzkiej oraz zbąszyńskiej. 
Z nowym rokiem harcerskim 1958/59 — niezależnie od dotychczasowych form 

działalności — dochodzą nowe: powstaje chór harcerski, rozegrano mistrzostwa w tenisie 

stołowym; organizowano dyskusyjne wieczory. Do tego znów znacząca data: 30 listopada 

1958 r. W dniu tym obchody 38-lecia istnienia drużyny. Biorą w nich udział Szesnastacy 

kilku pokoleń. Druh Marian Milewski — przez swoich kolegów z przedwojennych 

szeregów nazywany” „„Maruszkiem” — celebruje obrzęd mianowania najbardziej zasłu- 

żonych „Murowanymi Szesnastakami”. Zostają nimi druhowie: Jerzy Schmidt, Heliodor 

„a oamaj, 

Wymarsz najmłodszego zastępu „Łazików” na biwak Wymarsz po pierwszym biwaku 

— obóz letni w Świę toujściu (rok 1959)   
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Muszyński, Andrzej Fersten oraz Bogusław Kowalczyk. Kilku najmłodszych harcerzy 

składa przyrzeczenie. Wszystko to odbywa się w harcówce, przy kominku, w obecności 
przedstawicieli komendy hufca. Wspaniały, kameralny nastrój. Od listopada 

drużyna — sukcesywnie się powiększająca — podzielona zostaje na dwa plutony oraz 

jeden zastęp samodzielny. Tak więc nowy system organizacyjny, dopasowany do 

aktualnych potrzeb. 
Zimowisko (26.12.58—5.01.59 r.) odbywa się w Karkonoszach, w Przesiece k. Sobie- 

szowa. Stan osobowy imprezy: 13 druhów. Na nim zajęcia narciarskie, zaprawa zimowa w 

strumieniu górskim, piesze wyprawy po „Odrodzenie” i Śnieżne Kotły. 

Na letnie, harcerskie wakacje wybrała się drużyna w przeciwny kierunek — nad morze, 

do Świętoujścia (wyspa Wolin). Tam przygarnięto „„J ędrusi”, grupkę harcerską z Ostrowa 

Wlkp. oraz pojedynczych harcerzy i... harcerki z innych miejscowości i stron Polski. Są 

także druhny z Poznania. A więc koedukacja. W pobliżu ulokował się drugi obóz 

harcerski. Zwią się romantycznie „Górskie Potoki” a rodem są z Kowar, z jelenio- 

górskiego. Wodzem ich jest osobliwy, interesujący — zewnętrznie jak „duchowo” — 

Druh Yeti czyli Wojciech Kuczkowski. Szczep „Górskie Potoki” nawiązał bardzo 

serdeczne i bezpośrednie stosunki z 16-tką — i nie tylko. Inaczej — od obozu w 
Świętoujściu krystalizować zaczęła się idea tzw. Bratniego Kręgu Drużyn — nieformal- 

nego związku drużyn i szczepów z różnych stron Polski, poznających się w centralnych, 

obozowych (najczęściej) warunkach i utrzymujących stały — omal całoroczny, nie tylko 

wakacyjny — kontakt, który przeobraził się w zestaw wspólnych założeń organizacyjno- 

programowych. 

Harcerki naszego szczepu na moment przed „bitwą grunwaldzką”” — obóz letni w Mierzynie 

k. Międzychodu (rok 1961)  
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, Tegoż lata 1959 roku grupa bemaków udała się autostopem na dzikie trasy 

bieszczadzkie. Dodać należy, że spotkanie harcerzy-autostopowiczów nastąpiło w ro- 
dzinnym mieście ich patrona — gen. Józefa Bema — Tarnowie. W Bieszczadach Szesna- 
stacy przeszli trasę od Ustrzyk Dolnych po Komańczę. W drodze powrotnej odwiedzili 

Warszawę, a w stolicy Druha „Bacę” — Andrzeja Ferstena, urzędującego wówczas w 

Głównej Kwaterze ZHP. 
Z nowym rokiem 1959/60 znowu innowacje programowe! I organizacyjne. Powstają 

tzw. sztaby, czyli zespoły harcerskie, odpowiedzialne za wykonawstwo poszczególnych 
kierunków działania. Są nimi takie sztaby jak: turystyczno-krajoznawczy o kryptonimie 
„Nowe Szlaki”, sportowy, kulturalno-artystyczny „Ognisko”, szkoleniowy „HASZD” 
oraz gospodarczy o nazwie ,„Dobry Gospodarz”, Pierwszą imprezą terenową w tymże 

roku harcerskim jest biwak w Piotrowie k. Poznania — już 12—13 września 1959 r. 
Największym przeobrażeniem jest fakt, że dotychczas męska drużyna staje się koeduka- 

cyjną. Może dlatego (chyba jednak tak!) pomyślnie rozwija skrzydła sztab „Ognisko” — 

odbywa się kilka wcale udanych imprez artystycznych, wzrastają aspiracje. A na 
początku był tylko zespół lalkowy! Na zimowisko do Kowar, do leśniczówki „„Jedlinki”, 
pięknie usytuowanej w samym lesie, jedzie mieszany zestaw (harcerki + harcerze) 

dwudziestu luda. Kwaterę załatwiły „Górskie Potoki”; one też sprawują pieczę nad 

obozowiczami, odwiedzają ich często, zapraszają do Kowar. I jeszcze jedno: tym razem 

komendantem jest młody człowiek, jeden z najstarszych wychowanków w ló6-tce — 

Jakub Haufa. 

Harcerskie lato—60 planowane jest m.in. na Węgrzech. Może dlatego (i ze względu na 

Bema) powstaje w drużynie Koło Towarzystwa Polsko-Węgierskiego. Wyprawa węgierska 
dochodzi do skutku — jedzie mieszana grupa bemacko-jędrusiowa. Był to sierpień od 7 do 
16. Piękna pogoda, Budapeszt, Balaton, węgierski czardasz (nauka tańca na spacerowym 
statku), ogniska w międzynarodowym składzie, nowe przyjaźnie. Ale przed obozem na 

Węgrzech był Grunwald”. Drużyna pełniła specjalną służbę: była jedną z tzw. drużyn 

dowodzenia przy Komendzie Harcerskiej Akcji Grunwald. Stacjonowała tuż przy wsi 
Stare Miasto. Stan osobowy obozu wynosił rekordową liczbę, bo 61 osób. Był to 

specyficzny obóz, wymagający hartu, wytrwałości i pracowitości. Nic dziwnego, że 

następowały załamania, potęgowały się trudności wychowawcze. Ale służba ta też 

imponowała... Bemacy wyszli z niej obronną ręką; przeżycia, kłopoty, obozowy trud 
scementował 16-tkę. Ijeszcze jedno: czas trwania grunwaldzkiego obozu był wydłu- 

żony: 24.06—27.07.1960 r. Posłowie: w trakcie obozu kilku druhów szkoliło się na 
stopień przewodnika. Wolno rosły młode kadry, które potrzebne były w harcerstwie. 

Właściwie każdy następny rok harcerski przynosił drużynie coś nowego. Tym razem 

(1960/61) przemianę z dużej jednej drużyny w szczep, w skład którego wchodzą: 
— jedna drużyna żeńska: 29 DH im. Królowej Jadwigi — drużynowa: Wiesława 

Szaroletta; 

— dwie drużyny męskie: 16 DH im. gen. Józefa Bema — tzw. „Konie” (inaczej 

najstarsi członkowie drużyny) — drużynowy: Bogusław Kowalczyk; 16 DH im. gen. 

Józefa Bema — tzw. „Biszkopty” (inaczej młodsi i najmłodsi harcerze) — drużynowy: 

Włodzimierz Maćkowiak. 

Szczepowym albo komendantem szczepu został Bogusław Kowalczyk. Naczelnym 
zadaniem staje się dla wszystkich zastępów, drużyn — dla całego szczepu — przygoto- 

wanie do jubileuszu 40-lecia 16-tki, rocznicy urodzin drużyny świętowano w dniu 26 

listopada 1960 r. Z okazji tej wydany został rozkaz, w którym mowa jest o chlubnej 
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przeszłości i ambitnych zadaniach, których realizacja winna pozwolić stanąć szczepowi w 
szranki o miano jednej z najlepszych jednostek harcerskich tego typu w Związku. Na 
jubileusz zjechali znowu byli członkowie Szesnastki, W programie przewidziano 
uroczysty apel, kominek z przyrzeczeniem, wystawę, koncert estradowy, naradę tzw. 

Grona Byłych Szesnastaków i Kręgu Wodzów, czyli aktywu funkcyjnego szczepu. 

Podczas spotkania omówiono formy współpracy; zapoznano też dawnych członków 

drużyny z najbliższymi zamierzeniami. 
Rok harcerski 1960/61 stał się okresem intensywnej współpracy z drużynami BKD 

(Bratniego Kręgu Drużyn), który potężniał (oprócz warszawskich „Jędrusi” znalazły się 

w nim min. „Górskie Potoki”, żeńska drużyna z Łodzi, zwana „Ogrodem” oraz 

„Ziółka” ze Stolicy). Także zimowisko jest BKD-owskie, nie tylko Szesnastki czy szczepu. 

Miejscowość — Międzygórze; termin — od 25 grudnia do 5 stycznia 1961 r. Do 

następnego obozu letniego tętni praca w szczepie, wyrazem czego jest m.in.: impreza 

rozrywkowa, połączona ze zgaduj-zgadulą o Poznaniu, konkurs piosenkarski dla drużyn 
starszoharcerskich miasta Poznania, wieczór poezji Sztaudyngera (prezentacja na kon- 

ferencji instruktorskiej Komendy Chorągwi), otwarcie klubu szkolnego, młodzieżowego 
(urządzili harcerze i członkowie Związku Młodzieży Socjalistycznej). Ponadto zdo- 

bywano sprawności i stopnie harcerskie! 

Mierzyn (nad jez. Mierzyńskim) — 4 km od Międzychodu, jednego z najbardziej 

uroczo położonych miasteczek — to następna lokalizacja obozowa (miesiąc lipiec). Bawi 

tam Szesnastka, inne drużyny szczepu; są także drużyny Bratniego Kręgu. Potężna to 

sprawa. Poznaniacy są organizatorami i koordynatorami. Barwnie, bombowo jest 

inscenizowana „bitwa grunwaldzka”. W wirze walki poznajemy rycerzy polskich, Krzy- 

żaków, Tatarów, Litwinów. Do akcji dołączyły się aż trzy... psy! Polacy prawie 

przegrali!? Zmagania trzeba było zakończyć; nieliczni są zadrapani, lekko krwawią. Na 

szczęście znalazł się lekarz — żona Harcmistrza Yeti z Kowar (są w drodze na szlaki 

Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego). Były też obozowe (nocne!) manewry pod 

kryptonimem „,Cienie nad puszczą” i manewry techniczne. Tam powstał hymn BKD, 

skomponowany przez Zbyszka Standara (,,Tląbę”). Zbyszek tworzył melodię na starym 

pianinie w _ pobliskim młynie. 
Po obozie stacjonarnym wakacje trwają dalej, tym razem wykorzystane do maksimum. 

Grupami udają się Szesnastacy do Ustki, odwiedzając harcerki z Tarnowa, członkinie 

BKD; inni jadą na wędrówkę do NRD, zwiedzając południe tego interesującego kraju 

(Drezno, Miśnia, Lipsk, Rosswein, Weimar, Erfurt) Zapoczątkowane zostają znaj omości Z 

członkami FDJ (Freie Deutsche Jugend), z Wilfriedem Móviusem z Halle/Saale, które w 

następnych latach miały zaowocować. 

W październiku 1961 r. powstaje w szczepie drużyna instruktorska „PRO- 

MIENIŚCI” — składająca się z instruktorów mianowanych i funkcyjnych komendy 

szczepu oraz poszczególnych drużyn (w sumie 33 osoby). W nocy 9/10 grudnia odbywają 

się pierwsze zajęcia terenowe „Promienistych”” w rejonie Góry Moraskiej. 

Na przełomie lat 1961/62 harcerze i harcerki spędzają czas wakacyjny (wraz z 

przyjaciółmi z BKD) w Świeradowie Zdroju (Góry Izerskie). Po zimowisku napisano: 
„Było pięknie, mroźno, ślicznie”. 

Kwiecień, dnia 14 i 15. Liceum. Wielka uroczystość. Szczep otrzymuje imię 

harcmistrza Franciszka Firlika, przedwojennego członka drużyny, instruktora harcer- 

skiego i komendanta konspiracyjnej chorągwi w Poznaniu o kryptonimie „Przemysław””.  
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Kominek harcerski poświęcony jest Szarym Szeregom i Firlikowi; capstrzyk i złożenie wieńca oraz wiązanek kwiatów pod tablicą pamiątkową gmachu obecnego Domu 
Żołnierza, dawnej siedziby Gestapo, stanowią cykl imprez, nawiązujących do przeszłości, 
do walki harcerzy z hitlerowskimi faszystami. 

Ostatnim był obóz stacjonarny w Rowach k. Słupska; ostatnim przed ostatecznym 
rozwiązaniem szczepu i rezygnacją z działalności w ZHP szeregu osób, ostatnim — przed zwolnieniem z szeregów organizacji instruktorów harcerskich. Obóz odbył się w czasie od 27,06. do 23.07.1962 roku. Komendantem był druh Bogusław Kowalczyk. 

Okres lat 1964—1966 pozostaje czystą kartą. Nie dlatego, że nic się nie działo, że po 
pięknym i prężnym szczepie, liczącym cztery drużyny, nic nie istniało. Zbyt jednak 
mało wiemy o tym czasie, wobec czego postanowiliśmy świadomie pozostawić tę lukę, 
licząc na to, że znajdą się ci druhowie, którzy wówczas tworzyli Szesnastkę, na miarę 
realnych możliwości, na miarę szans organizacyjnych i programowych. 

lil. SZESNASTKA JEDNĄ Z DRUŻYN XXI SZCZEPU 

Rok 1967 rozpoczyna się dla Szesnastki zimowiskiem w Rycerce Górnej k. Żywca. 
Jego komendantem jest Jerzy Mainka, drużynowy tej drużyny z lat 1967—69. Między 
innymi pod jego przewodnictwem drużyna była jeszcze w r. 1969 na obozie stałym w 
Sarczu. We wrześniu tegoż roku — rozkazem szczepu — drużynowym mianowany zostaje dh Jan Michałkiewicz. Szesnastka w okresie tym staje się drużyną o specjalności 
łącznościowej; w tym kierunku kształci się młodych ludzi. Kursy organizuje centralnie 
komenda hufca i chorągwi. Sprzęt, którym posługują się harcerze, stanowi w dużej 
mierze własność szkoły. Zresztą większość — to zajęcia teoretyczne. 

Okres ten charakteryzował się zanikiem samodzielności (obozy organizowane były w 
ramach akcji hufca czy chorągwi), a także zaniechaniem form harcerskich, wypraco- 
wanych w Szesnastce oraz w Szczepie im. hm Franciszka Firlika w latach poprzednich. 
Najbardziej doświadczeni harcerze 16-tki pełnili funkcje nie tylko w macierzystej 
drużynie, lecz także w szczepie, komendzie hufca oraz w organizacjach szkolnych. Lokaty, zajęte w harcerskim biegu techniczno-obronnym — imprezie corocznie orga- 
nizowanej przez Komendę Hufca Poznań-Stare Miasto — były jednymi z najlepszych. 
Obozowe lato — 70 było dla Szesnastki, jak ostatnie lata, sprawą udziału w imprezach 
obozowych, organizowanych przez hufiec. 

Na początku roku harcerskiego 1970/71 odchodzi z drużyny wielu cennych jej członków. Następują też zmiany na funkcji komendanta szczepu. Rozkazem Komendy 
Hufca (KH) mianowana zostaje na to stanowisko dhna Zdzisława Olejniczak. Rada Drużyny nie potrafiła wytworzyć atmosfery zainteresowania harcerstwem na forum Liceum. Całkowicie zaniedbane jest szkolenie łącznościowe, a także w zakresie krótkofalarstwa, Stan drużyny wynosił wówczas (wg spisu KH): 17 harcerzy i 2 instruktorów, którymi byli druhowie: Jan Micha łkiewicz i Andrzej Flis. 

W ciągu roku harcerskiego odbyły się takie imprezy jak 50-lecie Liceum um. LJ. Paderewskiego, zabawy taneczne i quizy turystyczno-krajoznawcze, organizowane wespół z ZMS-em i PTTK. Szesnastacy brali także udział w trzech ogólnoszkolnych rajdach, 
które po części miały charakter sprawnościowy. Między innymi były to rajdy do Szreniawy (jesień 1970) i do Tuczna w Puszczy Zielonce (wiosna 1971). W okresie tym 
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następuje także pewna znacząca zmiana: w wyniku konferencji sprawozdawczo-wybor- czej drużynowym 16-tki zostaje dotychczasowy jej przyboczny dh Andrzej Flis, zaś przybocznym (dotychczasowy zastępowy) — dh Michał Preisler. W okresie wakacji 
letnich — 71 drużyna wędruje po Górach Kamiennych. Nowy rok 1971/72 przynosi pewne zmiany: do drużyny włączone zostają harcerki. Jak pisze się „zmiany te wyszły drużynie na dobre”, Nowy drużynowy położył większy nacisk na zdobywanie 
sprawności. Przywiązuje się także wagę do wyrabiania tężyzny fizycznej (stąd korzy- stanie z basenu kąpielowego przy ul. Wronieckiej oraz sali gimnastycznej przy ul. Mylnej). Z większych akcji należy wymienić udział w zlotach hufca i chorągwi, w czasie których Szesnastacy reprezentowali Szczep Harcerski XXI, zajmując czołowe miejsca. Określone pozytywne rezultaty przynosi współpraca z organizacjami szkolnymi. Wszyscy człon- kowie 16-tki należą do PTTK i posiadają zdobyte karty pływackie. Najbardziej sprawni uprawiają judo. Zdobywają też sprawności harcerskie; wśród nich także plakietkę 
„Harcerzy Powstańców Wielkopolskich 1918/19”. 

I znowu zmiany personalne. Z powodów organizacyjnych komendantem szczepu mianowana zostaje dhna Lidia Dorosz, natomiast na konferencji sprawozdawczo-wybor- czej drużynowym 16-tki — dh Michał Preisler. Podczas Harcerskiej Akcji Letniej — 72 drużyna zdobywa się na własny obóz wędrowny — gwiaździsty z bazą w Mielnie. Udział bierze w nim 22 członków drużyny. Obóz — mimo wielu trudności — należy do 
wyjątkowo udanych. 

Nowy rok harcerski 1972/73: przybocznym zostaje dh Marek Wojciechowski. Stan osobowy drużyny — 26 harcerek i harcerzy. Zmieniono specjalność: z łącznościowców Szesnastacy przeobrażają się w „czerwone berety”. Kontynuowane jest zdobywanie „Plakietki Harcerzy Wielkopolskich”. Drużyna, prowadząc tzw. normalną pracę, bierze 
czynny udział w akcjach inicjowanych przez nadrzędne komendy. Szesnastka jako drużyna sztandarowa reprezentuje szczep we wszystkich większych i znaczniejszych imprezach. Zimę 1973 spędzają członkowie drużyny w Bukowinie Tatrzańskiej. Jest ich 35 ogółem (ze szczepu); w tym 19 szesnastaków. Program obozowiska to narty i piesze 
wędrówki. 

Po V Zjeździe ZHP drużyna zostaje włączona do realizacji programu drużyn starszoharcerskich spod znaku „HSPS”. W okresie letnim powtórzony zostaje obóz w 
Mielnie. Komendantem jest dh M. Preisler. Stan osobowy: 24 harcerek i harcerzy. W trakcie obozu nawiązany jest kontakt ze Szczepem Harc. z Suchej Beskidzkiej, 

Rok 1973/74. Drużynowym jest w dalszym ciągu dr M. Preisler, przybocznymi druhowie Marek Wojciechowski i Jarosław Jezierski. Stan liczbowy — bez komendy drużyny — 29 osób. Specjalność bez zmian — „czerwone berety”, Pięciu szesnastaków kończy pomyślnie kurs instruktorski, działając dalej w drużynie i szczepie. Szesnastka 
stanowi drużynę reprezentacyjną szczepu. Do zanotowania są także poglądy awangar- 
dowe w łonie drużyny, torpedowane przez Komendę XXI Szczepu. Szesnastka dopra- 
cowuje się w tym okresie czasu własnego stylu pracy. 

W zimie 1974 r. szesnastacy biorą udział w zimowisku szczepu w Bukowinie 
Tatrzańskiej. W okresie wiosennym organizowane są biwaki oraz bardzo udane imprezy specjalistyczne, m.in. do zanotowania jest udział w zawodach ZNP UAM, treningi i 
pokazy taternicko-alpinistyczne na poznańskiej Cytadeli. 

W wyniku konferencji sprawozdawczo-wyborczej komendantem szczepu zostaje dhna Wanda Lewandowska. Zmiana ma miejsce także na funkcji drużynowego 16-tki. Po  
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odejściu w kwietniu 1975 r. dha Preislera, wybrany zostaje na jego miejsce dh Jarosław 

Jezierski. Poziom pracy maleje. Zła polityka kadrowa oraz niewłaściwe poczynania 

organizacyjne powodują sprowadzenie drużyny do roli podrzędnej; brakuje ambicji i 

zaangażowania. Winę za ten stan rzeczy ponosi Komenda Szczepu, nie drużynowy, który 

zresztą zostaje odwołany z tej funkcji w r. 1976. Drużynę prowadzi obecna szczepowa — 

dhna Lewandowska. Do roku 1978 — to okres znikomej pracy szczepu i drużyny. 

Ogranicza się ona do obozów w Dziwnowie; organizacji zimowisk zaniechano. 

Rok 1978; nową szczepową zostaje dhna Zdzisława Olejniczak. Szesnastacy jadą na 

letnią operację Komendy Chorągwi na Szlaku Piastowskim o kryptonimie „Iednica” — w 

niej będą brać udział przez następne lata. W operacji tej 16-tka funkcjonowała w ramach 

zgrupowania, jednakże siłami własnych zastępów, które pracowały przez dwa turnusy w 

Dziećmiarkach. Rezultatem tego działania to tablice informacyjne, przystanki auto- 

busowe oraz szereg innych czynności przy zagospodarowaniu Szlaku Piastowskiego oraz 

urządzeniu bazy hufca. 
Nowy rok harcerski 1978/79: drużynowym 16-tki zostaje dh Roman Błaszkiewicz. 

Funkcję komendanta szczepu pełni w dalszym ciągu dhna Z. Olejniczak, jej zastępcy 

dhna Jolanta Skoczek. W październiku do szczepu powraca dh M. Preisler. Awangardę 

szczepu stanowią szesnastacy. Oni głównie kierowani są na kursy instruktorskie do 

chorągwianej szkoły w Kiekrzu. Zwrócono dużą uwagę na szkolenie: odbywają się biwaki 

w Bucharzewie k. Sierakowa, w Zaniemyślu i Zielonce. Zimowisko szkoleniowo-wypo- 

czynkowe odbywa się w Zakopanem. Komendantem — w ostatniej chwili z ramienia 

Liceum — zostaje mgr Maria Szczepaniak, zastępcą dh Michał Preisler. Stan osobowy 
liczył jedynie 22 harcerek i harcerzy. W Zakopanem nawiązano kontakty z goprowcami 

oraz pogłębiono znajomości z zakresu turystyki kwalifikowanej i ochrony środowiska. 

Na konferencji sprawozdawczo-wyborczej w maju 1979 r. komendantem szczepu 

zostaje dh Michał Preisler. W ramach HAL—79 — szczep XXI, a wraz z nim 16-tka, 

wyjeżdżają na zgrupowanie KH Poznań-Stare Miasto do bazy hufca w Dziećmiarkach. 
Szesnastacy byli tam zorganizowani w trzech zastępach, w sumie liczących 47 osób (bez 

kadry). Innym obozem był wędrowny po Bieszczadach, kierowany przez druha Preislera. 
Impreza ta należała do najbardziej udanych w ostatnich latach obozów wędrownych. 

We wrześniu następuje owocny nabór kandydatów do drużyny. Część najstarszych 

druhów przechodzi do pracy organizacyjnej w komendzie szczepu, inni przejmują 

samodzielnie drużyny. Wodzem 16-tki pozostaje dh Roman Błaszkiewicz, jego przybocz- 

nym zostaje dh Piotr Nowaczyk. Komenda Szczepu docenia wkład pracy dha R. Błasz- 

kiewicza i występuje z wnioskiem o przyznanie jemu stopnia instruktorskiego. Prze- 

wodnik zostaje przyznany w rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W roku 

harcerskim 1979/80 Szesnastacy zainicjowali zdobywanie plakietki hm. Franciszka 

Firlika, obejmując akcją tą wszystkich harcerzy Szczepu XXI. Odbywa się w ciągu roku 

także szereg innych imprez, typowo harcerskich, przede wszystkim o charakterze 

turystycznym. 

I wreszcie sezon wakacyjny lato-80. Dla 16-tki to spływ kajakowy po Obrze, 

wędrowny pieszy po Roztoczu oraz obóz stały w Dziećmiarkach. Od nowego roku 

harcerskiego trwają intensywne przygotowania do obchodów 60-lecia 16 PDH im. gen. 

Józefa Bema. 

Moi Kochani! 
Oto obyczajem harcerskim ma do Was zawitać 

GAWĘDA! 

Chciałbym, abyście ją powitali jak serdecznego łącznika między „Starym” i 

„Nowym”. Starym”, z którego macie czerpać wszystko, co dobre — i „Nowym”, które 

sami budować będziecie. 

Są chwile, w których należy się oglądnąć wstecz: by sprawdzić czy dobrze się 

postępowało, czy nie należy naprawić błędów, by ulepszyć działanie, by zwielokrotnić 

dobre poczynania. 

„Stare” — to znaczy tradycja — jest podwaliną teraźniejszości i przyszłości, ich glebą. 

Należy więc dokonać obrachunku tradycji. Odrzucić złe, pogłębić dobre. 

„Nowe” — to znaczy teraźniejszość i przyszłość. Musi być wykuwane w pełni 

rozeznania, w poczuciu prawidłowości poczynań, z dobrą wolą i uczciwością w 

postępowaniu. 

W tym obrachunku, którego dokonać musicie sami, znajdziecie wspomożenie 

światłych wychowawców. Ale z pewnością przyjdą Wam także z pomocą wszyscy ci 

„Szesnastacy”, z których jednym może nie służą już wiek i siły, innym czas, którzy 

jednak wierni zostali swojej Drużynie. W niej bowiem kształtowali swoje charaktery i 

upodobania, w. niej uczyli się, jak bez wielkich słów kochać Ojczyznę, w niej nabierali 

hartu ducha i ciała, odporności na przeciwieństwa (dali niejednokrotnie tego dowody), 

wyczulenia na krzywdę społeczną i nawyku bezinteresownej, humanitarnej ofiarności, a 

także świadomości tego, jak 'należy postępować, aby „wszystkim było z harcerzem 

dobrze”. Oni — rzecz jasna — pomogą Wam także rozeznać się w tradycjach Szesnastki. 

Musicie tylko umieć ich sobie niejako zjednać. 

Harcerstwo miało zawsze i ma w dalszym ciągu, swoje metody kształtowania 

charakterów. Z nich wypływa pewność, że w najbardziej nieoczekiwanych okolicz- 

nościach napotkacie dłoń pomocną. Jeśli w dodatku będzie to dłoń Szesnastaka, możecie 

być pewni, że wzajemna serdeczność nie będzie budziła żadnej wątpliwości. Albowiem 

wszystkich nas łączy gorące przywiązanie do macierzystej Drużyny i do wszystkiego, co 

Szesnastka, a poprzez nią Szczep Firlika sobą reprezentują. 

Są wśród nas tacy, którzy mienili się Szesnastakami już bez mała 60 lat temu. Są ci 

sprzed wojny jeszcze, z czasów wojennych, z różnych lat powojennych. Jedni brali i biorą 

udział w życiu Szesnastki zawsze i stale, inni przewijają się jakby przez nią od czasu do 

czasu. Dla wszystkich droga jest pamięć o Szesnastce, wszyscy Krzyż Harcerski mają za 

znak braterstwa, 

Pozdrawiam Was wszystkich — młodzi i starzy — ba, wszyscy młodzi Szesnastacy, 

gromko jeszcze wołając 

CZUWAJ! 

Wasz Baca  



PO PROSTU FAJFER 
„To był Ktod. Przez duże K. 

A jednak nazywaliśmy: go tak 
wwyczajnie: „Fajfer”, Nie pa- 
miętam skąd się to wzięło. I 

jakoś nikt z żyjących jeszcze, 
z tamtych czasów, nie uz 
fił mi tego wytłumaczyć. Mo- 

że po prostu nie było żadne- 
go uzasadnienia. Fajfer — 
już Nawet wtedy, gdy w 
„podziemiu” zajmując bardzo 
poczesne miejsce nosił pseu- 
domim: Franciszek Orliński. 

Naprawdę  narywał mię 
Franciszek Firlik. Urodził się 

znańskim. Uczył sią w Kór- 
niku (dlaczego przez 6? — 
znowu nie wiem), a potem w 
Poznaniu. I z Poznaniem 
wiązał rię już na = Zre- 

porywu 
1937 skił Sa dyplom magist- 
ra biologii w Uniwerzytecie 
Pomańskim. Był wybitnym 
specjalistą przyrody i geogra- 
fil. Toteż kuratorium powoła- 
ło go na stanowisko okręgo- 
wego instruktora. Swoje 
przywiązanie do natury, kra- 

ę wszystkie la- 
ta awojej służby był człon= 
kiem 16 Poznańskiej Druży- 
ny Harcerzy im. gen. Józefa 
Bema w Poznaniu, niezależ- 
nie od funkcji, które, kolejno 
awansując, później sprawo- 
wał. Stał stę swojej drużyny 
filarem i dumą. Gdy już po 
II Wojnie Światowej „na ba- 
ie” 5: 

w roku 1962, przy VI Liceum 

archiwum 

Jfk zostaje 
(1928) 1 haremistrzem (1931), 
przechodzi do władz chorąg- 

- wianych, z najwyższym dla 
młodzieży i harcerskiego wy- 

jubileuszowym 
zlocie w Spale i in. Dwoi się 
t troi. Jest niespożyty I nigdy 
nie zmęczony. Działa społecz- 

nie bez uszczerbku w pracy 
, działa zawodowo 

bez uszczerbku w pracy spo- 
łecznej. zy a kie- 
rownictwo do Stanów 
Zjędnownych Ameryki w. 
celu urealnienia (jak byśmy 
to dzisiaj określili) kontaktów 

ze ckautingiem, niezwykle 
dużo inwecji objawia we 
współdziałaniu polsziego har- 
cerstwa na obczyźnie. I na- 
tychmiast po powrocie do 

kraju przetwarza uzyskane 
J i zdobyte doświadcz- 

nia na język codzienności 
harcerskiej w macierzystych 
środowiskach. Muszę przyz- 
nnć, że uwielbialiśmy go: i to 

jego gorące umiłowanie kra- 
ju, nie toporne, oczywiste, 1 
tę nie szowinistyczną, jednak 
niedwuznaczność poznańską, 

i te mądrą, ale i romantyczną 

miłość do harcerstwa. Czy 
miał czas dla siebie? 

I przyszła wojna. Dzisiaj 
nie wiem już, czy dobrze się 
stało, żę właśnie on objął 

bezpośrednio do Rzeszy Nie- 
mieckiej była bardziej skom= 
plikowana. Tych rzeczy tłu= 
maczyć tu nie potrzeba. Tak 
więc świetny oficer Związku 
Walki Zbrojnej, bohaterski 
komendant Ula  „„Przemy- 
sław” (kryptonim Wielkopo!- 
skiej IKomendy Chorągwi 
ZHP) w Poznaniu, doświad- 
czony wychowawca i peda- 
gog. wspólnie z innymi, rów= 

nie zasłużonym instruktora= 
mi ZHP, stworzył na ziemi 

poznańskiej "harcerską kon- 
spirację, która do końca woj- 

ny, mimo niezwykle ciężkich 
przeżyć, wręcz katastrof, 

przetrwała, z bojowymi wy= 

nikami najwyższej rangi. 

Hm Franciszek Firlik nie 
. Co więcej, 

łapy gestapo, był 
torturowany w tym samym 
(e ironio) budynku dawnego 

„Domu ierza”, z 

wę wrześniu 1939 dowodził 
harcerskimi poczynaniami 
zbrojnymi, obronnymi i ewa- 
kuacyjnymi. Zatorturowany 
na śmierć, nie zdradził nicze- 
go I nikogo. Pozostał krajowi, 
harcerstwu, przyjaciołom, 
kolegom | wychowankom, 
sobie wierny do ostatniej 
kropli krwi. Dzieło jego trwa. 

ANDRZEJ FERSTEN 

Franciszek Firlik Zbigniew Kiedacz 

Bogusław Kowalczyk 

HARCERSTWO, KONIE I HONOR OJCZYZNY 

Do historycznego albumu postaci, szczególnie zasłużonych naszej Ojczyźnie w ciągu 

minionych wieków, ostatnia wojna dodała nowe kartki. Z lat tych pochodzą ludzie 

niecodzienni, wyrośli ponad przeciętność; ludzie, których śmiało, z pełnią odpowiedzial- 

ności określić można mianem bohaterów. Rzecz jedynie w tym, że nazwiska i czyny 

jednych spośród nich są znane i popularne, inni pozostali w cieniu, choć zasłużyli na to, 

żeby imię ich zapisać złotymi zgłoskami. Do szeregu tych ostatnich neleżał pod- 

pułkownik Zbigniew Stanisław Kiedacz. 

Życiorys jego rozpoczął się zwyczajnie. Urodzony w Drohobyczu, na lwowskiej ziemi, 

dnia 15 września 1911 roku, edukację zdobywał kolejno w Jaśle, Lwowie, Krakowie i 

Poznaniu. Z ostatnim miastem związany był chyba najbardziej, bowiem w Grodzie 

Przemysława — dokąd w r. 1919 przenieśli się rodzice jego — zapoczątkował istotne dla 
dalszych lat działania. W Poznaniu ukończył Państwowe Humanistyczne Gimnazjum im. 

Karola Marcinkowskiego, w dniach 16—19 maja 1928 r. składając egzaminy maturalne. 

Tutaj przez kilka lat należał do jednej z najwspanialszych drużyn harcerskich, jaką była 

Szesnastka imienia gen. Józefa Bema. W drużynie był członkiem zastępu „Wyżłów”, w 

którym — jak pisze w swoich wspomnieniach Mieczysław Jastrzębski — „należał do 

lubianych kompanów; był zresztą beniaminkiem, o pięć lat od nas młodszym. W czasie 

wędrówek nosiliśmy go na plecach”. 

Z domowego notatnika wiadomo, że „uważany był za kochającego syna i brata — 

towarzyski, chętnie przebywał w gronie rówieśników (...) i od dziecka wykazywał 
tendencje przywódcze” (siostra Zbigniewa Kiedacza — Maria Radecka). 

Pierwotnie chciał zostać rolnikiem, jednakże ukończył jedynie pierwszy etap 

agronomicznych studiów. Silniejszym powołaniem dlań były konie. Wstąpił — kolejno — 

do Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii Konnej we Włodzimierzu Wołyńskim 

(1928—1929) i do Szkoły Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu (1930—1932). Tę  
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ostatnią ukończył z drugą lokatą i przydzielony został do 15 Pułku Ułanów Poznań- 

skich, pierwszej jednostki kawaleryjskiej, która uformowana była w ogniu walk 

Powstania Wielkopolskiego (stąd pierwsza nazwa 1 Pułk Ułanów Wielkopolskich). Po 

rocznej służbie w tym pułku Zbigniew Kiedacz otrzymał awans do stopnia Porucznika. 

Krótko przed wybucłiem wojny światowej przyjęto go do Wyższej Szkoły Wojennej w 

Warszawie, której nie zdążył już ukończyć. A o zamiłowaniu do koni mówią fakty jego 

częstego udziału w zawodach kawaleryjskich, w których zdobywał sukcesy. Dla 

przykładu w r. 1934 przypadły Kiedaczowi trzy pierwsze nagrody na koniu „Tudor” w 

biegach przełajowych, organizowanych m.innymi w Kielcach i Wrześni; w następnych 

latach został wicemistrzem armii (1936) i mistrzem armii we Lwowie na koniu 

„Taksówka” (1938). 

W przedeniu wojny, z datą 12 lipca 1939 r., napisał do swojej matki, Zofii 

Kiedaczowej, „zdrowie mi dopisuje, tylko Ojczyzna niestety nie chce ż niego sko- 

rzystać”. Już niezadługo wezwała go Polska pod swoje żołnierskie sztandary. Przez 

krótki okres walczył na wrześniowych frontach, potem szczęśliwym zbiegiem okolicz- 

ności udało się Kiedaczowi — wraz z grupką innych towarzyszy broni — przedostać na 

Węgry. Wspominając te chwile tak oto napisał któryś z uczestników przeprawy: „Później, 

kiedy byliśmy już prawie absolutnie skończeni fizycznie i bliscy klapnięcia, idący w złym 

kierunku — zwiał nas wiatr na słup graniczny, jakby naumyślnie dla wskazania go. CG.) 

Prawdziwie powieściowa, fantastyczna historia wybawienia już nieledwie konających. 

Kiedy Kiedacz objął słup graniczny rękami i ogarnął z niego śnieg, nas jak strzępki 

ludzkich istnień przewracał wiatr. Wrażenie nie do opowiedzenia”. 

Z Węgier przez Szwajcarię i Włochy przedostał się Zbigniew Kiedacz do Francji, gdzie 

służył w polskiej brygadzie gen. Stanisława Maczka. A później, po klęsce tego kraju, 

znalazł się w Szkocji. Stamtąd powołany został na bardzo odpowiedzialne stanowisko 

dowódcy tzw. Batalionu Specjalnego, utworzonego dla ochrony sztabu Armii Polskiej, 

którą w miejscowości Yangi-Yul w Uzbekistanie kompletował gen. Władysław Anders. 

Batalion ten, po przejściu na Środkowy Wschód, przemianowany został z dniem 

3 października 1942r. na 15 Pułk Kawalerii Pancernej, w rok później na 15 Pułk 

Ułanów Poznańskich. Filarem jego był dowódca — Zbigniew Kiedacz — wywodzący się z 

tej jednostki. Swoją postawą zdobył sobie zaufanie wśród podwładnych. Potrafił 

wytworzyć właściwą atmosferę, sprzyjającą gorliwej służbie oraz gotowości do wyrze- 

czeń i poświęceń. „Służbista, był jednocześnie wspaniałym kolegą i opiekunem. 

Energiczny i rzutki, miał przy tym silne nerwy i umiejętność opanowania każdej sytuacji. 

Porównywano go trochę do Kmicica i trochę do Skrzetuskiego — łączył bowiem w sobie 

porywczość i umiłowanie walki z ogromnym rozsądkiem i wyrozumiałością; olbrzymie 

poczucie obowiązku z głęboką, poważną religijnością”. Zresztą proponuję oddać głos 

Adamowi Majewskiemu, autorowi książki „Wojna, ludzie i medycyna”, który w sposób 

obrazowy przedstawia zarówno 15 Pułk Ułanów Poznańskich jak postać jego dowódcy: 

„23 lutego otrzymałem rozkaz zameldowania się w 15 Pułku Ułanów Poznańskich na 

zastępstwo lekarza pułku, który został odkomenderowany na kurs. 24 lutego samochód 

zawiózł mnie do miejscowości Kizilrabat. Tutaj stacjonował w szczerej pustyni 15 Pułk 

Ułanów. Pułk ten był pułkiem rozpoznawczym, to znaczy wyposażony w samochody 

pancerne i jakieś mniejsze dziwne pancerne wehikuły o bardzo dużej szybkości, w 

których trudno było rozpoznać, gdzie jest przód, a gdzie tył. Nazywano je „skautami”. 

Obóz zrobił na mnie doskonałe wrażenie. Widać było, że jest to kawaleria. (...) 
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Wszędzie wzorowy porządek. Obóz, cały pod namiotami, szeroko i symetrycznie 

rozrzucony. Dookoła wysunięte w pustynię posterunki. 

Żołnierze doskonale dobrani, nawet w czasie normalnych zajęć obozowych ubrani 

byli schludnie, czyści i ogoleni. Jak się przekonałem później, wszyscy żołnierze z 

pułków rozpoznawczych nosili nieco inne umundurowanie niż reszta wojska. Mundury 
mieli tak dokładnie dopasowane, że wyglądały jak szyte na miarę. Nie było najmniejszej 

niejednolitości w ich wyglądzie. (...) Poruszali się sprężyście. Nie widziało się nigdzie 

grup żołnierskich wałęsających się, podpitych lub hałasujących. Wyglądali na dobrze 

odżywionych i zdrowych. Z twarzy promieniało zadowolenie. 

Zameldowałem się u dowódcy pułku. Był nim rotmistrz Kiedacz, oficer, który 

wywodził się z 15 Pułku Ułanów Poznańskich. (...) Gdy go poznałem, byłem trochę 

zdziwiony jego młodym wiekiem. Zastanawiałem się, jak sobie daje radę z dowodzeniem 

tak dużą jednostką. Wkrótce przekonałem się, że miał „żelazną rękę” i mimo dużego 

koleżeństwa w stosunku do swoich podwładnych, potrafił nie tylko na ostatni guzik 
dopiąć wszystkie tradycyjne kawaleryjsko-pancerne zwyczaje i dyscyplinę, ale i wyszko- 

lić pułk w ten sposób, że stał się nowoczesną jednostką o najwyższych walorach 

bojowych. Wesoły i przyjemny w barze kasyna, w służbie potrafił trzymać wszystkich 

podwładnych w ryzachi jak trzeba było — zmusić do każdego wysiłku. Odbiciem tego 

był refren piosenki, którą śpiewali żołnierze na ćwiczeniach. 

Lepiej muchę znaleźć w zupie, 
gołą d... siąść na jeża, 
lepiej zginąć na dnie sracza, 

niźli służyć u Kiedacza”. 

W lutym 1944 r. — po okresie intensywnego szkolenia — pułk przerzucony został do 

Włoch. Tam, w ramach walk toczonych przez 2 Korpus, wziął udział w szeregu 

operacjach, poczem na przełomie kwietnia i maja tegoż roku, przeszedł wytężone, 

gorączkowe przygotowania do bitwy o Monte Cassino. W pamiętnikach żołnierzy 15 

Pułku znajdujemy takie oto wersety, dotyczące tego właśnie okresu czasu: 
„Dowódca pułku, mjr Kiedacz brał udział w ćwiczeniach aplikacyjnych w 

przygotowaniu do bitwy i pracował nad szczegółami i dokładnym rozpoznaniem 

odcinka, który pułk miał objąć”. W czasie stacjonowania na wzgórzu, prawie noc w noc, 

odbywał inspekcję stanowisk szwadronów. W czasie jednej takiej inspekcji zagroziła mu 
śmierć. ..'”odtąd ułani nabrali jeszcze większego szacunku dla swego dowódcy i pełnego 

zaufania do wszystkich jego zarządzeń”. 
W bitwie o Monte Cassino pułk uczestniczył w czasie od 3 do 29 maja. Największym 

sukcesem było zdobycie — wespół z ułanami karpackimi — stanowisk niemieckich na 
Pizzo Corno i Monte Cairo. Całość tej operacji polegała na przeprowadzeniu szeregu akcji 

pozorujących, dywersyjnych, wspomagających sąsiednie jednostki oraz zaczepnych. 

Dnia 29 maja pułk przeszedł pod rozkazy brytyjskie i został zluzowany. Po blisko 
miesięcznym odpoczynku otrzymał nowe zadanie przejścia na front adriatycki. Tam, w 

zwycięskim marszu, ułani poznańscy przeszli od linii „Gustawa” i „Hitlera” do 

przełamanej linii obronnej „Gotów”, zdobywając takie miejscowości jak Ankonę, 

Loreto, Filotrano, San Baggio i Palazzo della Cannone, tocząc boje w rejonie rzek Misa, 

Cesano, Metauro iFoglia. Zdobyli ponad 300 dział — nie licząc armat i wzięli do niewoli 

przeszło 4 tysiące hitlerowskich żołnierzy. Pod koniec września pułk wszedł w rejon 
Apenin, kierując się w stronę Bolonii. Tym razem zadaniem ułanów było oczyszczenie 

od wroga terenu od San Piero in Bagno po Rocca San Casciano. W meldunku  
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sytuacyjnym Kiedacz napisał: „teren bardzo ciężki dla pojazdów kołowych, zjazd z dróg 

bardzo trudny z powodu podmokłego gruntu”. Z dnia 23 października 1944 r. pochodzi 

następujący list, który skreślił do swojej żony Anny, którą poślubił w Kairze we 

wrześniu 1943 r.: 

„Najukochańsza moja Hanusiu! 

Pracuję znowu — bardzo ciekawe zadanie. Myśli moje zajęte są „sprawą? (...) i Tobą. 

Myśl o Tobie jest dla mnie wypoczynkiem, jest stałym czynnikiem równowagi, daje mi 

jedyną osobistą radość. Za to dziękuję Ci Haniu. Marzę sobie, że jak nareszcie 

ustatkujemy się a my będziemy ze sobą przynajmniej miesiąc, to wszystko Ci opowiem. 
i, 

Całuję Najdroższa twój Zbyszek” 

W tym samym dniu zginął. 

Było popołudnie, prawdopodobnie ok. godz. 16, kiedy Kiedacz przyjechał łazikiem 

obejrzeć postęp prac saperskich przy budowie objazdu w pobliżu zerwanego mostu na 

szosie, prowadzącej z Civitella di Romagna do Nespoli. Olbrzymia wyrwa nie pozwalała 
na przejazd większych jednostek kołowych. Gdy nierówność terenu została zlikwi- 

dowana, przerwał wesołą pogwarkę, jaką prowadził ze swym dowódcą, pułkownikiem 

Rudnickim, wsiadł do jeepa za kierownicę — wraz z nim zajęli miejsca dowódca plutonu 

saperów ppor. Jerzy Jankowski, ppor. Zbigniew Tarnawski oraz kierowca, starszy ułan 

Wacław Januszewski — i z okrzykiem „Bijcie mi brawo — pierwszy przejeżdżam przez 

objazd” ruszył w kierunku już nieistniejącej wyrwy. Po chwili rozległy się dwie, po sobie 
następujące detonacje, które targnęły powietrzem. To wybuchła mina, głęboko ukryta 

w ziemi, rozszarpując łazik. Zbyszka Kiedacza wyrzuciło na odległość ok. 20m na 

nasyp, trzymetrowej wysokości; pozostali odwiezieni zostali do szpitala w bardzo ciężkim 

stanie. Gdy przybył lekarz — dowódca już nie żył. Pogrzeb odbył się w dniu następnym 

na cmentarzu w Santa Sofia. Wzięli w nim udział wszyscy generałowie, cały Pułk, 

delegacje innych jednostek. Na grobie umieszczono tablicę marmurową z napisem: 

„Śp. Zbigniew Stanisław Kiedacz 

podpułkownik kawalerii 

dowódca 15 Pułku Ułanów Poznańskich 

kawaler orderu Virtuti Militari 

odznaczony Krzyżem Walecznych 

poległ na polu chwały pod Civitella 

w dniu 23 października 1944 r.” 

Nad grobem padły między innymi takie oto słowa: 

„Mam teraz przed oczyma postać podpułkownika Kiedacza, widzę Jego zawsze 

uśmiechniętą twarz, widzę Go stojącego na lewym skrzydle długiego zastępu naszych 

najbliższych, naszych przyjaciół... (...) Słyszę Jego częstą odpowiedź „Ku chwale 

Ojczyzny Panie Generale”. Tak, ku chwale Ojczyzny oddałeś swoje młode życie 

Zbyszku. Za honor, za całość, za niepodległość naszej Najjaśniejszej; za te wszystkie 
święte uczucia, za które umierali nasi koledzy z czasu zmagań 1939 r. i ci powstańcy 

bohaterskiej Warszawy, i ci co polegli pod Monte Cassino. Często mówił „„Ku chwale 
pułku” — 15 Pułku Ułanów Poznańskich, który był Jego ukochaniem największym. 
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Polska straciła prawego obywatela, o wielkiej sile charakteru, człowieka twardego, 

umiejącego wziąć na barki odpowiedzialność...” 

kk 

Zdaniem znawców Zbigniew Kiedacz należał do tych oficerów, którzy łączyli w sobie 

najlepsze cechy charakteru oraz wielkie zasoby wojskowej wiedzy, wzmocnionej 

żołnierską intuicją. A przecież wszystko to stanowi warunek wysokich predyspozycji i 

umiejętności dowódczych, zwłaszcza w czasie walki. Kiedacz był urodzonym dowódcą 

liniowym — z powołania kawalerzystą. Jego młody wiek wcale nie ujmował Mu 

autorytetu; posiadał autorytet zarówno wśród ułanów jak oficerów. Cechami Jego były: 

pogodne usposobienie, doskonała kondycja fizyczna, szybka decyzja, nieprzebrana 
energia oraz — jak to niektórzy określili — „„niespokojna inteligencja”. 

Dzisiaj, choć sporo już lat minęło od ostatniej wojny i chwili śmierci Kiedacza, 

spróbujmy przybliżyć Jego postać. Czynimy to zresztą z innymi, którzy jak On oddali 

życie Polsce. 

HISTORIA PISANA DZISIAJ 

Historię rozpoczniemy w momencie przejęcia Szczepu przez dh. Zdzisławę Olejniczak 

w styczniu 1978 roku. Druhna Komendant rozpoczęła od razu żwawą pracę z garstką 

harcerzy. W kwietniu reprezentacja instruktorów naszego Szczepu wzięła udział w 

Rajdzie Instruktorskim do Wolsztyna. Miało to duże znaczenie dla zgrania naszej jeszcze 

małej grupki. W maju, w czasie matur, wyjechaliśmy na rajd do Promna. Nowo przyjęci 

harcerze złożyli przy ognisku przyrzeczenie harcerskie. W czasie akcji letniej byliśmy 

jeszcze za słabi, by samodzielnie zorganizować obóz stały, więc skorzystaliśmy z 

pomocy Hufca Poznań-Stare Miasto i pojechaliśmy na harcerską operację Lednica. 

Początek roku oznaczał dla nas instruktorów wytężoną pracę, trzeba było bowiem 

przygotować Harcerski Start. Zależało nam na zachęceniu jak największej liczby 

puerwszoklasistów do pracy w harcerstwie. W październiku po kilkuletniej przerwie 

wrócił do nas dh PWD Michał Preisler. W tymże miesiącu grupą 10 instruktorów 

pojechaliśmy na rajd szkoleniowy do Bucharzewa k. Sierakowa. Właśnie na tym rajdzie 

powstał pomysł harcerskiego Przeglądu Szpanera. Normalnie ukazuje się on w formie 

gazetki ściennej w naszej gablocie. Spośród wielu imprez przeprowadzonych jeszcze w 

1978 r. najbardziej podobało się „Spotkanie z Japonią”, na którym harcerze mogli 

podziwiać sport japoński w wydaniu polskim — JUDO, przeźrocza z wyprawy Almaturu 

do Japonii, w której brał udział dh Preisler. W 60 rocznicę odzyskania niepodległości — 

jako pierwsi w kraju — wystawiliśmy fragmenty „Rozmowy z ojcem”* — Ryszarda Wojny. 

Przed zimowiskiem zyskaliśmy 6 instruktorów, którzy złożyli zobowiązanie w czasie 

akademii szkolnej, z okazji święta patrona. Zimą pojechaliśmy na zimowisko do 

Zakopanego, gdzie m. innymi rozpoczęliśmy zbieranie materiałów dotyczących patrona 

Kręgu Instruktorskiego inż. I.J. Pozdiejewa. W marcu uczniowie naszej szkoły mieli 

okazję pojechać na rajd szkolny przygotowany przez nasz Szczep. Od tego czasu 

schronisko w Mściszewie stało się dla nas stałą bazą. Będąc jeszcze pod wrażeniem 

zimowiska w maju zorganizowaliśmy wystawę sprzętu taternickiego oraz spotkaliśmy się 

z jego użytkownikami. Tego lata w HOL-79 tworzyliśmy odrębny podobóz liczący 47  
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uczestników. W sierpniu pojechaliśmy dwudziestoosobową grupą w Bieszczady i wyjazd 

ten zaliczamy do jednych z najbardziej udanych. Z imprez przygotowanych przez Szczep 
do końca 1979 roku wyróżnić trzeba wieczornicę poświęconą patronowi Szczepu 

hm. Franciszkowi Firlikowi. Dużym wyróżnieniem dla nas w tym okresie była możliwość 
wysłania delegata na TV Forum HSPS do Warszawy, W czasie ferii zimowych, jak 

nakazywała tradycja, wyjechaliśmy na zimowisko, tym razem do Jarkowice w Sudetach. 

W marcu reprezentacja naszego Szczepu brała udział w Zimowym Rajdzie do Kargowej, 
gdzie wywalczyła II miejsce, a w kwietniu w rajdzie „Granica 80”, gdzie zajęła IV 
miejsce. Również w kwietniu Szczep nasz gościł wycieczkę młodzieży z Francji. Podczas 
tego spotkania zapoznaliśmy naszych kolegów spod znaku Kogutka z naszą ojczyzną i 

miastem z pomocą filmów, przeźroczy i bezpośredniej rozmowy. W maju cały Szczep 
uczestniczył w biegu o puchar szesnastki, który odbył się na Malcie. Natomiast w 

czerwcu, w chorągwianym konkursie piosenki turystycznej, reprezentacja grajków 
zdobyła II miejsce. Latem znowu Dziećmiarki i tym razem dwa obozy wędrowne, w tym 

jeden to spływ kajakowy. W planach Szczepu z większych imprez należy wymienić 

zimowisko na 35 osób, letni obóz stały k. Wałcza na 65 osób, obóz rowerowy po 

pojezierzu drawko-pomorskim oraz obóz wędrowny w Tatry. 

ZA ogelezang 

x obozy stałe 

e zimowiska 

Z zioty 

Obozy wędrowna 

-——-spływy 

x Lipsk 

--Turyngia 

| x Budopeszł z GOdOIIO 

Obozy 16 PDH 

Odznakę „MUROWANY SZESNASTAK” otrzymali: 

1930r. — Władysław Czarniecki, Franciszek Firlik, Marian Milewski, Zdzisław Szetle; 

1935r. — Zygmunt I ang, Narcyz Książkiewicz, Jerzy Fersten; 

1958r. - Andrzej Fersten, Bogusław Kowalczyk, Heliodor Muszyński, Jerzy Schmidt; 

(5.11.58) (pośmiertnie) — Jan Bartz, Stanisław Daniłow, Zbigniew Kiedacz, Bogusław 

Kozłowski, Bogdan Remlein, Andrzej Zylber; 

1962r. — Bogdan Jarzębski, Andrzej Kabała, Bogdan Kucharski, Wojciech Masełkowski 

(15.4.62) 

1980 r. — Bogusław Chwalisz, Włodzimierz Danecki, Piotr Janaszak, Marian Marciniak, 

(15.11.80) Zdzisława Olejniczak, Michał Preisler, Jacek Świgoń. 
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