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„„Szesnastka powstała dzięki inicjatywie przybyłego do Poznania 

Warszawiaka, ZDZISŁAWA SYPNIEWSKIEGO, który mając 

doskonałe kwalifikacje wodzowskie, stworzył z garstki odpowied- 

nich ludzi gromadę pod mianem PATROLU BEMA. W małym 

tym gronie omówiono zasady pracy i program. Jako podstawę 

oparcia wybrano prywatne gimnazjum im. księdza Wawrzyniaka 

i rozpoczęto formowanie zastępów. 

Gdy inicjatywa została wprowadzona w czyn i zastępy stały się 

komórkami funkcjonalnymi, zdecydowano się zgłosić drużynę pod 

patronem generała Józefa Bema do władz harcerskich. Stało się to 

w październiku 1920 i w tym miesiącu rozkazem poznańskiej 

Komendy Harcerzy zatwierdzono ją z numerem kolejnym szes- 

nasta . 

  
Fragment kroniki międzywojennej 
16 PDH im. gen. Józefa Bema 

  

POZNAŃ — 20 PAŹDZIERNIKA 1990 

  

Zredagował zespół 16 i 29 PDH oraz człon- 

kowie Harcerskiego Kręgu Szesnastaków 
„BEMAK” 
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Spojrzenie na dzień wczorajszy 

NA TROPACH SZESNASTACKICH TRADYCJI 

Przeżywamy jubileuszowe chwile. Rocznice szczególnie sprzyjają 

wspominkom, ocenie przeszłości i jej wartościowaniu. Spójrzmy zatem 

raz jeszcze - bo przecież nie jeden raz już to czyniliśmy - na dzieje 

naszej drużyny, Poznańskiej Szesnastki. 

Przede wszystkim ogólne stwierdzenie. Zapewne zgodni jesteśmy, 

że nagromadziło się w niej przez lata; ba, dziesiątki lat niemało 

różnych wartości. Te z kolei zrodziły tradycje... 

Pierwszą z nich nazwałbym chęć życia i działania. Przyznam, że 

to dziwnie brzmi, ale pomyślmy. Drużyna istniała jakiś czas i funkcjo- 

nowała. W pewnym momencie jednak coś lub ktoś przerywał jej życiorys 

lub - z takich czy innych powodów - starał się tego dokonać. 

A ona i tak, choć niekiedy po przymusowej przerwie, "stawała na nogi" 

i kontynuowała dalej swą żywotność. 

Tak było w 1945 roku, kiedy to poprzednie pięć lat zmusiły ją da 

przyjęcia szczególnej "taktyki". Odrodziła się na początku pięćdzie- 

siątego siódmego, zapatrzona w przyszłość, ale również "czerpiąca 

poważnymi garściami" z dnia wczorajszego. Z trudem dochodziła do sie- 

bie - w bardzo specyficznych warunkach i znękana posądzeniami o pod- 

ważenie, jeśli nie unicestwienie komunistycznego systemu - w drugiej 

połowie lat 60-tych. Później, różnie sterowana, przechodząca (z całym 

Związkiem Harcerstwa Polskiego) deformacje, rzadko zdobywała się, 

by stać się kontynuatorką tego, co druh Andrzej Fersten zamknął 

w dwóch słowach "Murowana Szesnastka". 

Jednakże wspomniana chęć życia spowodowała, że drużyna istnieje 

po dzień dzisiejszy; wymaga jednak umocnienia, rekonstrukcji i odświe- 

żenia substancji "budowlanej"! 

Drugi element tradycji, wielokrotnie powtarzany i podkreślany, 

wiele znaczący w przeszłości 16 PDH, to obozownictwo - przez co na- 

leży rozumieć ambicje urządzania obozów harcerskich, i to nie tylko 

tych "stałych", inaczej lokalizacyjnych, często w odległych krańcach 

Rzeczypospolitej, w bardzo trudnych warunkach terenowych oraz wysoki 

poziom techniki konstruowania urządzeń obozowych. Najtrafniej schara- 

kteryzował ten walor Bogdan Dehmel. 

"Pionierka czyli robienie całego niemalże wyposażenia obozowego 

z dręgowiny było zawsze w ló-tce sprawą honoru, oznaką tego, że 

w każdych warunkach damy sobie radę, że obca nam jest wygoda mamin- 

synków, że mając pod ręką siekierę, młotek, piłę i parę gwoździ po- 

trafimy sobie na obozie urządzić dobre warunki życia. /.../ 
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Na naszych obozach wszystko było dziełem rąk - prycze, także 

piętrowe łóżka, stoły, płotki, tablice rozkazów, kapliczki, totemy, 

bramki, zadaszenia nad kuchniami, latryny, szałasy i wreszcie krąg 

ogniska; no i najważniejsze - maszty chorągwiane". 

Wypełnienie czasu pomiędzy wakacjami, pomiędzy obozami, różnego 

rodzaju zajęciami harcerskimi, pracą zastępów i rady drużyny, dzia- 

łalnością całej drużyny; w pewnych okresach także funkcjonowaniem 

plutonów i szczepu, to trzeci wymiar szesnastackiej tradycji. Były 

lata w dziejach bemackich, kiedy w zakresie tym stawiano sobie pewne 

ponadprzeciętne ambicje dnia codziennego. Stąd często są wspomnienia 

- szczególnie szesnastaków lat międzywojennych - na przykład na temat 

pracy zastępów i więzi w nich panujących. 

"Należałem do najlepszego zastępu "Jeleni" - pisze, myśląc o koń- 

cówce lat 20-tych, druh Witold Pertek - którego zastępowym był 

Zdzisław Szetle. Zainicjowaliśmy jedyne w swoim rodzaju współzawodni- 

ctwo w zdobywaniu możliwie jak największej ilości sprawności i to nas 

dopingowało... Doszliśmy nawet do grupowego zdobycia instruktorskiej 

sprawności strzeleckiej i odtąd przerzucaliśmy się od jednej specjal- 

ności do drugiej. /.../ Wydaje mi się, że duch takiego współzawodni- 

ctwa, który udzielił się całej drużynie sprawił, że chętnie przeby- 

waliśmy w orbicie jej działalności, chętnie jeździliśmy na obozy, 

zloty i inne harcerskie imprezy. Nawet zimą ciągle wędrowaliśmy po 

okolicach Poznania, nocując w soboty po leśniczówkach. Niekiedy wy- 

bieraliśmy się zimą do Kątnik, lasów kórnickich, mosińskich, czy do 

Puszczy Zielonki, Wierzenicy i Promna, albo też jesienią i wiosną 

na grupowe wycieczki rowerowe w dalsze okolice". 

Notowania tej tradycji są szczególnie wysokie w latach 1958-1963, 

kiedy to, jak nigdy przedtem w historii Poznańskiej Szesnastki, na- 

stąpił ilościowy rozrost organizacyjny drużyny. " ...w latach tych 

nie tylko obozy stanowiły o życiorysie Bemaków. Możnaby postawić znak 

równości, gdy chodzi o potencjał pracy, działania; ba, pomysłów po- 

między wakacyjnym trybem szesnastaków a rokiem harcerskim, oczywiście 

nie identyfikując ich..." - napisano w informatorze "BEMAK" z grudnia 

1987 roku. I jeszcze: "Było w okresie tym bogactwo, duża rozmaitość 

programowego działania, uwzględniającego typowo harcerskie szkolenie, 

turystykę, sport i kulturę. Były zadania wewnątrzorganizacyjne adre- 

sowane do zastępów, drużyn i całego stanu osobowego Szczepu; z dru- 

giej strony przeznaczone dla dowolnych zespołów, "wymieszanych", 

bez względu na formalną przynależność do takiej czy innej drużyny, 

wchodzącej w skład Szczepu. Funkcjonował z powodzeniem element pro- 
gramu, w założeniach swoich wcale nie tak bardzo atrakcyjny, jak 

"Jesteśmy komuś potrzebni" - element działania społecznego.  



Wprowadzono i zrealizowano takie imprezy wielkiego formatu, jak 

"Wielki Zwiad Wiosenny" oraz "Jesienny Marsz Gwiaździsty", które mia- 

ły charakter turystyczny, krajoznawczy i szkoleniowo-harcerski. Po- 

wołano do życia - całorocznie lub okresowo - tzw. sztaby, tj. zespoły 

przygotowujące i przeprowadzające zajęcia o określonej tematyce 

(profilu) lub rozwiązujące aktualny problem. Był wśród nich sztab tu- 

rystyczny "Nowe szlaki", w wyniku którego działalności powstało Koło 

PTTK przy szczepie oraz sztab kulturalno-artystyczny "Ognisko". 

Następny nurt tradycji, to prawidłowa, zdrowa tendencja do rozwo- 

ju ilościowego drużyny, do nadawania życia nowym jednostkom harcer- 

skim. Piękna i pożyteczna idea, ceniona w naszym Związku Harcerstwa 

Polskiego. W ten sposób już w latach 20-tych "rodzi się" drużyna 

(gromada) zuchowa (wilczęca) przy 16 PDH, narybek "dorosłej" Szesna- 

stki. Z działalnością tą związani są organizacyjnie tacy druhowie, 

jak Kazimierz Błaszkiewicz, Franciszek Firlik, Zygmunt Lang i Tadeusz 

Pawliński. 

Także w II połowie lat dwudziestych przypuszczalnie (?!) tchnęli 

Bemacy życie w drużynę harcerską w Porażynie, w pobliżu którego prze- 

żyli dwa pierwsze w historii drużyny z prawdziwego zdarzenia pio- 

nierskie obozy letnie w majętności gen. Kazimierza Sosnkowskiego. 

Na przełomie lat 20-tych i 30-tych powstała 17 PDH im. gen. Dezy- 

derego Chłapowskiego; właśnie z Szesnastki. I to już bardzo znaczny 

akcent i wkład w "pączkowanie" bemackie. Poznańska S$iedemnastka 

rozkwita niezwykle szybko, intensywnie; przerasta ilościowo nawet 

16 PDH, w czym poważna zasługa kadry instruktorskiej i "stażowych" 

harcerzy, którzy przeszli do Siedemnastki. Drużynowymi tej nowej, co- 

raz prężniejszej jednostki harcerskiej są m.in. Bernard Gostyński 

i Adam Wlekliński. 

Są wreszcie - gdy mowa o latach międzywojennych - nieudokumento- 

wane przypuszczenia o przyjęciu przez Szesnastkę w latach poprzedza- 

jących II wojnę światową opieki nad słabymi drużynami harcerskimi 

w szkołach podstawowych w Poznaniu. 

Sukcesywny rozrost 16 PDOH, po jej odrodzeniu w 1957 roku, umożli- 

wił powstanie szczepu harcerskiego (1960), składającego się z dwóch 

drużyn męskich (15 i 16 PDH) oraz dwóch żeńskich (29 i 91 PDH), któ- 

remu nadane zostało oficjalnie imię harcmistrza Franciszka Firlika 

1362).   

Szczep istniał także - po przerwie w działalności środowiska 

szesnastackiego, spowodowanej odgórnymi nakazami policyjno-partyjnymi 

oraz Komendy Chorągwi Wielkopolskiej - w II połowie lat sześćdziesią- 

tych i później, ale to w związku z obowiązującą Związek nasz masowo- 

ścią w ruchu harcerskim. Dopiero w końcówce lat siedemdziesiątych 

i dalej 80-tych możemy mówić o naturalnym istnieniu dwóch, a nawet 

trzech drużyn, stanowiących szczep. 

Skautowo-harcerską wymowę ma tradycja zawierania kontaktów, 

współpracy i współdziałania oraz bratania się z innymi jednostkami 

i środowiskami harcerskimi. 

Wielokrotnie potwierdzali szesnastacy lat międzywojennych więzi, 

jakie w latach 1920-1939 łączyły Drużynę Bemaków z innymi jednostkami 

Poznania, głównie z 14 PDH im. Stanisława Żółkiewskiego, 17 PDH 

im. gen. Dionizego Chłapowskiego (od jej powstania) i 21 PDOH im. 

Tadeusza Rejtana. 

Najczęściej na obozach poznając się, zapoczątkowała Poznańska 

Szesnastka wraz z warszawską drużyną "Jędrusie" (1958) powstanie oso- 

bliwego środowiska harcerskiego, w skład którego weszły drużyny 

i szczepy z poszczególnych, bardzo różnych (Kowary - Łódź - Poznań - 

Tarnów - Warszawa) stron i miast Polski - BRATNIEGO KRĘGU DRUŻYN. 

Ten na poły formalny "związek" funkcjonował, wykazując dużą aktywność 

w różnych postaciach, do 1963 roku. Inicjatorem, założycielem (wespół 

z innymi instruktorami) i komendantem Kręgu był Andrzej Fersten. 

Szczególnie w latach 70-tych i 80-tych miał Szczep Firlika dużo 

kontaktów i powiązań z wieloma drużynami poznańskimi. Przez długi 

czas - z inicjatywy Michała Preislera - istniał, z szesnastackiego 

środowiska zrodzony Krąg Instroktorski "Jędrusie", stanowiący także 

drużynę kadrową Hufca Harcerskiego Poznań - Stare Miasto. Klimat, 

sprzyjający związania się, szczególnie instruktorów szesnastackich, 

z kadrą niektórych drużyn i szczepów, wyzwolił się z Kręgu Instuktor- 

skiego im. Andrzeja Małkowskiego, prężnie działającego w Poznaniu. 

Na tej samej zasadzie znalazła się 16 i 29 PDH w środowisku wielu 

drużyn harcerskich związanych z poznańskim Duszpasterstwem Harcerskim. 

I co dotyczy więzi międzyludzkich, to kontakty międzypokoleniowe 

szesnastaków. Początek uczyniony został w latach tuż powojennych 

(1945-1948) i miał on charakter spontaniczny. 

Formę organizacyjną przyjęła współpraca pomiędzy szesnastakami przed- 

wojennymi i tymi z lat powojennych od 1958 roku. Wtedy utworzono tzw- 

Grono Byłych Szesnastaków, zrzeszające kilkanaście osób. M.in. do krę- 

gu tego należeli: Kazimierz Błaszkiewicz, Czesław Brzeziński, Prze- 

mysław Cieplak, Andrzej Fersten, Marian Marciniak, Marian Milewski, 

Stefan Rosada, Jerzy Schmidt, Antoni Soldenhoff-Szczuka,  



Kontakty utrzymywali z drużyną także Eugeniusz Gocki, Antoni Mu- 

szyński i Edward Szanc. Szczególne zasługi miał druh Jerzy Schmidt, 

umożliwiając w prowadzonym przez niego Zakładzie Graficznym Polite- 

chniki Poznańskiej powielanie gazetki pn. "Bemak" (ukazywała się jako 

dwumiesięcznik). 

Po wieloletniej przerwie, w końcu 1981 roku, powstał ukonstytuowa- 

ny w szerokim gronie, Harcerski Krąg Szesnastaków "BEMAK". W krótkim 

czasie zaczęły Się powiększać znacznie jego szeregi szesnastakami 

różnych pokoleń. Dzisiaj do Kręgu "Bemak" należy ponad 70 osób. 

Nie obce było przez szereg ostatnich lat służenie innym. Pokaźną 

wymowę miały - organizowane głównie siłami Kręgu "Bemak" - rajdy tu- 

rystyczno-harcerskie na rzecz jednostek rodzimego Hufca ZHP "PIAST": 

wiosenne, zwane "Kasztaleńskimi", bo nawiązującymi do średniowiecza, 

stanu rycerskiego i piastowskich dziejów Dolnego Śląska i jesienne, 

szlakami Powstania Wielkopolskiego 1918/19 - "HARNA". A trzeba wie- 

dzieć, że właściwie nigdy w przeszłości nie grawitowała Poznańska 

Szesnastka ku swemu hufcowi! Powstała więc nowa tradycja. 

Służba innym uzyskała szczególny wymiar w działaniach naszych har- 

cerek i harcerzy na rzecz ośrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego, 

utworzonego i prowadzonego w Mielnicy koło Skulska, nad jeziorem 

Gopłem przez wychowanka Poznańskiej Szasnastki i lekarza Piotra Ja- 

naszka. Ten wymiar ma pokaźną wymowę humanitarną... 

Istotną tradycją jest nawiązywanie do niektórych atrybutów ze- 

wnętrznych drużyny, nawet tych bardzo odległych. 16 POH prawie zawsze 

dbała o wygląd zewnętrzny, o stan umundurowania. Także, już w latach 

20-tych, zaczęto wprowadzać pewne elementy uatrakcyjniające strój 

organizacyjny. Były to przede wszystkim krajki o motywach ludowych 

(łowickich), do których obecnie powracają druhowie z Poznańskiej 

Szesnastki. Są przesłanki, jakoby bemacy nosili w pierwszym okresie 

czasu kapelusze a la "skaut"; takie same wprowadzono w roku 1960 

(wówczas 16-tka stanowiła w Poznaniu jedyną drużynę, noszącą "Baden- 

Powelle"). Już przed wojną dominować zaczął w Szesnastce kolor zie- 

lony; szczególnie widoczny był przez wiele powojennych lat, bowiem 

taką barwę - z dodatkiem białego - miały chusty harcerskie. 

Jednym z atrybutów zewnętrznych jest odznaka honorowa "Murowany 

Szesnastak", wprowadzona w 1930 roku i odtąd nadawana sporadycznie, 

zawsze z okazji szczególnej, najczęściej "okrągłej" rocznicy powsta- 

nia Szesnastki. Skromna zewnętrznie, posiada jednak duże znaczenie, 

dużą wymowę. 

W końcu tradycją jest także ukazywanie się gazetki "Bemak", tema- 

tycznie z zasady poświęconej szesnastackiemu środowisku. 

*   
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Wytropiliśmy kilka tradycyjnych cech, ukształtowanych przez dzie- 

siątki lat w 16 PDH im. gen. J. Bema, w Szczepie im. hm. Franciszka 

Firlika oraz Harcerskim Kręgu Sżesnastaków "Bemak". Wszystkie one 

związane są z przeszłością. A cóż z dniem jutrzejszym? Może, w wielkim 

skrócie, tylko kilka propozycji i refleksji na lata najbliższe. 

Szesnastka wymaga rozrostu ilościowego, nabrania "jakościowej" tę- 

żyzny i przyjęcia koncepcji organizacyjno-strukturalnej. 0 tym pisze 

obecny drużynowy - druh Tomasz Nowacki. 

Nie może i nie powinna "wypaść z orbity" szesnastackiej 29 PDH 

(a tym chyba grozi!) i nie wolno pogrzebywać nam koncepcji szczepu. 

Przecież można umówić się w sprawie jego znaczenia i stopnia 

"ingerencji" w życie wewnątrzdrużynowe. Skazując "na zagładę" szczep 

tracimy równocześnie imię Franciszka Firlika. To nietaktyczne i ... 

niewychowawcze! I wbrew tradycji. 

Trudna to rzecz, ale czy tak być winno, że środowisko szesnastackie 

podzielone jest (nie odgórnie) i "kwateruje" w dwóch różnych związ- 

kach harcerskich? 

0 ile jest szansa na dalsze zainteresowanie Mielnicą i działaniem 

na jej rzecz, o tyle należałoby powrócić do "utraconej pozycji" 

działania na rzecz Hufca "Piast". 

Krąg "Bemak" winien pozyskiwać nowych członków (zakładam, że Sie- 

demdziesięciolecie da jakieś wyniki), gdyż możemy wkrótce nazbyt 

się "skurczyć". Być bardziej żywotnym - poza imprezami "siedzonymi" 

- żeby nie zaszeregowano nas na dobre do grupy emerytalnej. 

Bogusław Kowalczyk 

Sylwetka patrona 16 PDH 

GENERAŁ JÓZEF BEM - PATRON POZNAŃSKIEJ SZESNASTKI 

Tak się składa, że Jubileusz Siedemdziesięciolecia Poznańskiej 

Szesnastki przypada w 140 rocznicę śmierci Wielkiego Generała, który 

całe swoje życie poświęcił walce o odzyskanie niepodległości przez 

Polskę. 

Zakładając, że biografia Józefa Bema znana jest Szesnastakom, przy- 

pomnę jedynie, że urodził się 17 marca 1794 roku w Tarnowie, rok przed 

trzecim rozbiorem Polski i całkowitą likwidacją państwa polskiego. 

W piętnastym roku życia zaciągnął się jako kanonier do artylerii, 

której pozostał wierny do śmierci. Awansując w stopniach wojskowych 

i funkcjach zostaje naczelnym dowódcą polskiej artylerii, w wieku 

37 lat - generałem.  
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Walczył w Powstaniu Listopadowym, a w okresie Wiosny Ludów w Austrii 

i na Węgrzech. Służył też w wojsku tureckim. Zmarł 10 grudnia 1850 r. 

w dalekim syryjskim mieście Aleppo, które wówczas należało do Turcji. 

16 Poznańska Drużyna Harcerzy, powstając w roku 1920 przyjęła za 

patrona tego Wielkiego Polaka - bohatera nie tylko narodu polskiego, 

lecz także węgierskiego i po części tureckiego - w 70 lat po jego 

przedwczesnej Śmierci i w dwa lata po odzyskaniu przez Polskę niepod- 

ległości. 

Dla Polaków kojarzy się generał J. Bem przede wszystkim z Powsta- 

niem Listopadowym - zrywem patriotycznym skierowanym przeciw Rosji, 

podczas którego odznaczył się w bitwie pod Iganiami, Ostrołęką i w 

obronie Warszawy. Dla Węgrów - dla których był i pozostał "Ojczulkiem 

Bemem" - stał się bohaterem w Wiośnie Ludów, gdy jako dowódca rewolu- 

cyjnych sił węgierskich w Siedmiogrodzie odnosił cenne zwycięstwa nad 

przeważającymi wojskami austriackimi. Pod koniec tej niepodległościo- 

wej walki Madziarów zostaje naczelnym wodzem armii węgierskiej, a po 

upadku powstania z resztą wojsk wycofuje się do Turcji, gdzie jest 

początkowo internowany. Tam - w nadziei na awans w wojsku tureckim, 

co mogłoby sprowokować wojnę turecko-rosyjską i po rozbiciu potęgi 

carskiej doprowadzić do niepodlełości Polski - przechodzi na islam, 

zmieniając też swoje imię i nazwisko na MURAD PASZA. Nadzieje Bema 

związane z Turcją okazały się jednak złudne. Ta bowiem, obawiając się 

wojny z Rosją podpisuje z nią porozumienie, w wyniku którego Bema ze- 

słano do Aleppo. Tu, w dwa miesiące przed swoją śmiercią, staje na 

czele wojsk tureckich w obronie miasta przed Beduinami, gromiąc na- 

jeźdźców, co przez Turków przyjęte zostało triumfalnie. 

Wtedy zupełnie niespodziewanie - mając dopiero 56 lat - zmożony 

nagłą, zakaźną chorobą umiera, wyrzekłszy przed śmiercią te bolesne 

słowa: "Polsko, Polsko, ja cię już nigdy nie zbawię!" 

W 79 lat po śmierci, Józef Bem w zaszczytach i triumfie wrócił do 

wolnej już Polski. Prochy generała sprowadzone zostały do rodzinnego 

Tarnowa w dniu 30 czerwca 1929 i złożone w sarkofagu (usadowionym na 

sześciu strzelistych kolumnach, wznoszących się wysoko ponad korony 

okolicznych drzew), stanowiącym centralne miejsce pięknego mauzoleum 

(zaprojektowanego przez słynnego architekta Adolfa Szyszko-Bogusza), 

zbudowanego pośrodku stawu, w północnej części rozległego Parku Strze- 

leckiego. Taka forma mauzoleum podyktowana była brakiem zgody kościo- 

ła katolickiego na pogrzebanie Bema w ziemi z uwagi na przyjęcie przez 

niego islamu. 

Prawie pół wieku przed sprowadzeniem prochów Bema do Polski, już 

w roku 1881 tarnowianie wysunęli projekt budowy pomnika bohaterskiego 

generała. 

archiwum 
  

Jednakże z uwagi na austriackich zaborców, których Bem bił w czasie 

Wiosny Ludów, pomysł ten nie mógł być wówczas zrealizowany. 

Rok wcześniej (1880) pamięć Bema uczcili Węgrzy, wystawiając oka- 

zały pomnik w Marosvasarhely (Siedmiogród). Pomnik ten jednakże prze- 

trwał jedynie do pierwszej wojny światowej. Potem usunęli go Rumunii, 

którym przypadł Siedmiogród. 

Kolejny pomnik Bema - najbardziej znany na świecie - odsłonięty 

został w 1934 roku w stolicy Węgier, Budapeszcie, na prawym brzegu 

Dunaju, przy placu noszącym także imię naszego wspólnego bohatera. 

Tam w roku 1960 była część Poznańskiej Szesnastki! Nie ma zresztą 

chyba polskiej wycieczki, która przebywając w tej naddunajskiej me- 

tropolii, nie złożyłaby tam wiązanki kwiatów. Myślę jednak, że z po- 

mnikiem tym może śmiało od pięciu lat konkurować pomnik Józefa Bema, 

odsłonięty 1l maja 1985 przy ulicy Wałowej w Tarnowie. Jest to pier- 

wszy w Polsce pomnik Wielkiego Generała z prawdziwego zdarzenia 

(przedtem były to tylko popiersia). Ujmuje on bowiem całą postać Bema, 

wykonaną z brązu, stojącą na granitowym cokole, na którym wykuto 

słowa: GENERAŁ JÓZEF BEM, TARNOWIANIN, BOHATER POLSKI I WĘGIER. 

Dodam, że w uroczystościach odsłonięcia pomnika w Tarnowie wziął 

udział przedstawiciel środowiska szesnaśtackiego - druh hm. PL Andrzej 

Fersten. Także nasza znajoma - Marysia Masztelarz, była drużynową 

6 Tarnowskiej Orużyny Harcerek im. gen. J. Bema, z którą to drużyną 

stanowiliśmy m.in. w latach 1958-1963 Bratni Krąg Drużyn. 

Na koniec wszystkich, którzy chcieliby bliżej zapoznać się z pa- 

miątkami po Generale Bemie, odsyłam do świetnego, źródłowego opracowa- 

nia Pauliny Chrzanowskiej "WIZERUNKI GENERAŁA BEMA", wydanej w Tarno- 

wie w 1983 roku staraniem Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego, Towa- 

rzystwa Przyjaciół Węgier i Muzeum Okręgowego w Tarnowie. 

Nie od rzeczy będzie przypomnieć, że Tarnów to jedna z kolebek 

harcerstwa (polskiego skautingu). Był nawet projekt, aby dom, w któ- 

rym mieszkał kiedyś Józef Bem, przeznaczyć na Muzeum ZHP. 

Phm. Bogdan Kucharski 

Drogi kształtowania harcerskiego charakteru 

ZABAWA W HARCERSTWO 

Kiedy napisałem swoje wspomnienia z pobytu w sowieckich obozach 

koncentracyjnych wiele osób zapytywało mnie, jak można była przeżyć 

te potworne warunki, przejść przez "dno piekieł" - jak to określił, 

czytając moje teksty, współczesny historyk, dr Jerzy Śląski, autor 

6-tomowej "Polski Walczącej" - i pozostać normalnie żyjącym i reagu- 

jącym człowiekiem.  
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Okazuje się, że można. Żyję - po przejściach tych - czterdzieści 

parę lat i tyleż przepracowałem w ówczesnej Polsce Ludowej, i to bez 

jednej absencji, bez zwolnień lekarskich "L-4"! Chorowałem, ale miało 

to miejsce w dni wolne od pracy, w niedziele. W normalnym, powszednim 

dniu, człowiek - niezależnie od tego jak się czuł - wstawał i szedł 

do pracy, nie wyobrażając sobie, by nie wywiązywać się ze swoich obo- 

wiązków. Ale to taka dygresja... na stronie. 

Otóż, sprowokowany tematem "elastyczności życiowej", która pozwoli- 

ła zachować moje życie i być obowiązkowym, doszedłem do bardzo chara- 

kterystycznego i ciekawego wniosku. Poza dużą dozą szczęścia i żela- 

znym, bo zahartowanym stanem zdrowia, było jeszcze coś, co koordynowa- 

ło te warunki i możliwości dostosowania się. Nie było to wyrozumowane 

lecz ukierunkowane intuicją, którą kierowałem się przez całe życie. 

Intuicja ta pozwalała mi zachować prawidłowy kierunek działania, nie 

zawsze praktyczny, w efekcie jednak nie pozwolił mi się zagubić. Prze- 

ciwnie - znaleźć tam, gdzie chciałbym siebie widzieć. Uważam, że to 

istotny instynkt życiowy; intuicja, pozwalająca lawirować w ciemnym 

labiryncie, który stwarzają nam trudne warunki życia. 

Analizując to wszystko, cofając się w swoich wspomnieniach, zna- 

lazłem się w wieku chłopięcym, gdy miałem 10 lat, kiedy wszystko ukła- 

dać zaczęło się w jakiś logiczny ciąg mojego postępowania. Trafiłem 

do drużyny harcerskiej, która potrafiła zaabsorbować mnie na całe 

24-y godziny na dobę. Zbiórki mieliśmy dwa, trzy razy w tygodniu, ale 

życiem harcerskim, atmosferą jego żyliśmy "na okrągło", przez cały ty- 

dzień. Tematów własnych, harcerskich mieliśmy bardzo dużo, toteż wy- 

pełniały nam one czas w szkole i w domu, nawet śniły się po nocach. 

Zbiórki były radosnymi, koleżeńskimi spotkaniami bez przymusów. Na 

zbiórkę biegło się z myślą o nowych niespodziankach, o możliwości prze- 

życia jakiegoś nowego wydarzenia oraz wzajemnym dzieleniu się frapu- 

jącymi tematami. 

Później, gdy człowiek był nieco starszy i został zastępowym, tak 

dużo nagromadziło się interesujących perspektyw, tak sporo tematów 

posypało się na zbiórki, że nie było mowy o znudzeniu ... 

Szczególnie przeżywało się obozy, które stawały się kulminacją 

harcerskiej służby. Na wiele dni przed wyjazdem na obóz nie spało się. 

A potem sam wyjazd; przedtem przygotowania, pakowanie się, zbiórka 

na dworcu, pożegnania z rodzicami - mamy zalane łzami, ojcowie żartu- 

jący rubasznie, aby ukryć wzruszenie... Dla kadry instruktorskiej 

niecodzienne przeżycia: świadomość okazywanego im zaufania i odpowie- 

dzialności za młodszych. A przecież kadra ta była przygotowana do 

swych zadań znakomicie.   

M 

Nasze obozy były szkołą charakterów. Po kilku tygodniach obozowa- 

nia każdy czuł się jak stary traper. Chętnie wracał do domu, ale na 

drugi dzień "leciał" na zbiórkę, bo brakowało mu tej atmosfery obozo- 

wej jak narkotyku. Atmosfera ta hartowała go, zżywało całe to harcer- 

skie życie. Dlatego po dziesiątkach lat potrafiliśmy znaleźć się zno- 

wu razem, chcieliśmy znaleźć się razem - nie w szkole, nie w zaprzy- 

jaźnionych domach, ale właśnie w harcówce, w gronie kolegów; my, sie- 

demdziesięcioletni "malcy", po strasznych perypetiach życiowych, po- 

trafiący znaleźć wspólny temat i język z młodszymi i młodymi, wcho- 

dzącymi w życie dopiero ludźmi, To bezprecedensowy fakt! 

Gdy inni poszukują wychowawczych recept, u nas dzieje się to spon- 

tanicznie: podświadomie adaptujemy się do tej pozytywnej atmosfery 

w jedynym tego rodzaju harcerskim środowisku - zdrowym, naturalnym, 

bez nałogów i bez odgórnych nakazów. Nie ma w nim miejsca na pijań- 

stwo, papierosy i wyuzdanie. Bo jest obce harcerstwu! 

To właśnie "zabawa w harcerstwo" pozwoliła wychować całą plejadę 

ludzi twardych, niezłomnych, bezkompromisowych, o wysokim morale, 

którzy nie załamywali się w najgorszych sytuacjach, trudnych, niejed- 

nokrotnie przekraczających to, co przyjęliśmy uznawać za granicę lu- 

dzkich możliwości. Takimi byli harcerze w wielu drużynach: Krzysztof 

Baczyński - poeta, Jan Bytnar "Rudy" z Szarych Szeregów, mjr Adam 

Borys "Pług", legandarny już dzisiaj rtm. Witold Pilecki, uznany za 

jednego z sześciu najodważniejszych uczestników walki podziemnej 

w Europie, straconym wyrokiem sądowym Polski Ludowej w 1948; szereg 

druhów, o których w "CAŁYM ŻYCIEM" pisze hm. Stanisław Broniewski 

"Qrsza". 

Także u nas w Poznańskiej Szesnastce mieliśmy takich instruktorów 

i harcerzy, pełnych poświęcenia dla Ojczyzny, o których pamięć je- 

szcze po 50-ciu latach jest żywa. Władysław Czarniecki, Franciszek 

Firlik, Zygmunt Lang, Marian Milewski, Lech Wierusz - to jedynie wy- 

brane nazwiska. Było ich więcej, i młodszych, jak Janek Bartz, 

Staszek Daniłow, Bogul Kozłowski i Bogdan Remlein; cały szereg ludzi, 

którzy odeszli na Wieczną Wartę... 

Właśnie ta "szkoła charakterów", których wspaniałymi instruktorami 

byli szesnastacy, spowodowała że mam obecnie właściwą odpowiedź na 

zadane pytanie: jak można było przeżyć te potworne warunki obozowe, 

przejść przez "DNO PIEKIEŁ", jakim były straszliwe sowieckie obozy 

koncentracyjne i pozostać normalnie reagującym człowiekiem. 

To dyscyplina wewnętrzna, podświadomie zaadoptowana w trakcie mądrej 

zabawy harcerskiej, przekazana przez moralnie zdrowych naszych instru- 

ktorów, pozwoliła na zahartowanie się nas samych.  
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A gdy nadszedł trudny moment i trzeba było zająć stanowisko, zdobyć 

się na decyzję, reagowaliśmy tak, jak należało. W sumie pozwoliło to 

wyjść obronną ręką z tych arcytrudnych zapasów. 

Nie sposób też pominąć działalność powojenną instruktorów Poznań- 

skiej Szesnastki, którzy często w niewdzięcznych warunkach, przez wie- 

le lat potrafili kontynuować tradycje "zabawy w harcerstwo" - zarówno 

w 16 PDH, w Szczepie im. hm. Franciszka Firlika jak w Harcerskim Krę- 

gu Szesnastaków "BEMAK", w którym także dla nas "Oldbojów" znalazł 

się kącik, umożliwiający aktywizowanie się na rzecz środowiska bema- 

ckiego. 

H. 0. Edward Szanc 

Szesnastackie wspomnienia obozowe 

W HOROSZOWEJ NAD DZIKIM, UROCZYM DNIESTREM 

Po obozie w roku 1927 w Nowych Trokach koło Wilna pojechał nasz 

przyboczny, Zygmunt Lang, na rozpoznanie i wyszukał miejsce obozowe 

nad Dniestrem w południowo-wschodniej Małopolsce. W kwietniu wrócił 

zadowolony i zapadła decyzja Rady Drużyny 16 POH, że jedziemy blisko 

1.100 km od Poznania... Mieliśmy wagon 4 klasy, obszerny, umożliwiają- 

cy zabranie dużego sprzętu obozowego, wśród którego były namioty, sa- 

perki, topory, flagi oraz sztandar drużyny i jedzenie. Wyjechały czte- 

ry pełne zastępy po B druhów. Były to "Jelenie", "Sępy", "Wilki", 

"Żubry". Komenda składała się z komendanta, druha Zygmunta Langa 

i przybocznych Franciszka Firlika oraz Bohuna Dehmela. Był również 

senior Antoni Dehmel - prezes Koła Przyjaciół Harcerzy, z kasą. 

W drodze na obóz zwiedziliśmy Kraków i Wieliczkę, w powrotnej Lwów. 

Nasz wagon był doczepiany do odpowiednich pociągów. Ostatnią stacją 

PKP było Iwanie Puste, gdzie kończyły się tory kolejowe. Wynajęliśmy 

dwie furmanki i cały sprzęt załadowany został na wozy. Również ułożo- 

no wszystkie tornistry z przytroczonymi po wojskowemu kocami. 

Należałem do najmłodszego zastępu Żubrów, Przejść w upale 16 km dla 

10-12-letnich harcerzy było dość uciążliwe. Druhowie Lang i Milewski 

pomagali niektórym maluchom i brali ich "na barana". Przeszliśmy przez 

miasteczko Mielnica, gdzie była poczta, i dalej nad Dniestr. Do rzeki 

tej wpływała w pobliżu kręta rzeka Zbrucz. Sam Dniestr, szeroki, pły- 

nący dużymi zakolami, rozmywając brzegi, utworzył wiele spadzistych 

zboczy, równocześnie wyłaniał na drugim brzegu olbrzymie, okrągłe 

dyski płaskie, na których plantowano winogrona, morele, brzoskwinie 

i wiśnie. Na jednym takim dysku, zwróconym na południe, leżą Zale- 

szczyki, zwane Polskim Meranem. 
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Obóz rozłożyliśmy koło wsi Horoszowa, w odległości ok. 300 metrów 

od Dniestru. Rzeka niewidoczna, bowiem wyżłobiła głęboki jar. Po stro- 

nie rumuńskiej duże, prawie pionowe zbocze, pokryte żywo zieloną ro- 

ślinnością. Przy polnej drodze ustawiliśmy pięć dużych namiotów; czte- 

ry zajęły zastępy, piąty komenda. Wybudowaliśmy prycze z okrąglaków, 

dwupiętrowe. Tam spali harcerze: czterech na dole, czterech na górze. 

Koło masztu stała skrzynia zastępu. Przed namiotami stojaki na menaż- 

ki, ręczniki i totem zastępu. Mój zastęp "Żubrów", to ochronka skła- 

dająca się z uczniów I i II klasy gimnazjum, liczących sobie po 10-12 

lat. Zastępowy, druh Dziulikowski "Babcia"; członkowie zastępu: Janek 

Bartz, Aleksander Kamiński, Tadek Pawliński, Ludwik Walczak, Lech 

Wierusz i jeszcze dwóch. Obok stał namiot najstarszego zastępu "Jeleni" 

z zastępowym Zdzisławem Szetlć i członkami zastępu, wśród których 

byli: Kazik Błaszkiewicz, Witold Fabrowski, Narcyz Książkiewicz, Ma- 

ruszek Milewski, Roman Milewski i Witold Wierusz. Komenda obozu miała 

namiot w centrum półkola. Na środku majdanu stał duży maszt z orlim 

gniazdem, z którego rano wciągano flagę narodową, wieczorem zdejmowa- 

no. Na boku stały dwa namioty - magazyn i "izba chorych". Kuchnia by- 

ła wykopana w ziemi, z piecem na dwa paleniska. Również wykopaliśmy 

duży okrągły stół dla całej drużyny, służący posiłkom. 

W czasie obozu wyjechaliśmy na wycieczkę do Rumunii, bez paszpor- 

tów i dokumentów. Strażnik policzył nas, i to wszystko. Poszliśmy 

do Chocimia, gdzie zwiedziliśmy starą twierdzę z XVI-wieczną fortyfi- 

kacją. Dalej pociągiem do Czerniowiec. Waluta rumuńska nisko stała, 

więc mając po dwa złote byliśmy bogaci. Stanowiło to 40 lei. Za pięć 

bani (100 bani - 1 leja) kupowaliśmy jedną czapkę wiśni lub soczystych 

moreli. 

Drugą wyprawą była przejażdżka furmanką do Giermakówki na festyn. 

Odległość od obozu 25 km na północ. 

Pewnego razu była burza. Namioty poprzewracane i cały nasz dobytek 

zmókł. Szybko starsi harcerze pomogli ustawić nasz namiot, a sprzęt 

wysechł w południowym słońcu. Najgorsza była musztra w mundurach, pro- 

wadzona przez druha Firlika, Gonił nas niesamowicie w różnych tempach, 

zwrotach i figurach. Nie dziwiliśmy się poniekąd, bo dopiero wrócił 

z wojska... 

Dwa kilometry od nas był obóz harcerek z gimnazjum pani Rzepeckiej 

z Poznania. Zaprosiły nas w pewną niedzielę na podwieczorek z pączka- 

mi. Najedliśmy się u nich do syta, i jeszcze obdarowały nas pączkami 

na drogę. Były śpiewy i pokazy do wieczora. 

Po miesiącu obozowania młodzi harcerze nauczyli się pływać. Zdoby- 

waliśmy też mnóstwo różnych sprawności i z radością powróciliśmy do 

Poznania, mając cały bukiet niezapomnianych wrażeń udanego obozu 

(na całe życie) oraz obraz pięknych polskich miast - Krakowa i Lwowa. 

H. 0. dr med. Tadeusz Pawliński 

* archiwum 
—| harcerskie.pl  
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Bemacy śpiewają 

(Propozycje na Jubileusz Siedemdziesięciolecia Szesnastki) 

HARCERSKA DOLA (Z MIEJSCA NA MIEJSCE) 

Muzyka: Kompozytor nieznany (rok powstania 1928) 

Słowa: M. Czajkówna 

1. Z miejsca na miejsce, z wiatrem wtór, 

Z Dniestru fal do tatrzańskich gór, 

Wszędzie nas pędzi, wszędzie gna 

harcerska dola radosna. 

2. Nam trud nie straszny ani znój, 

bo myśmy złu wydali bój. 

I z nim do walki wciąż nas gna 

harcerska dola radosna. 

Nasza pogoda, jasny wzrok 

niechaj rozjaśnia ludziom mrok, 

Niechaj i innym szczęście da 

harcerska dola radosna. 

ROZSZUMIAŁY SIĘ WIERZBY PŁACZĄCE 

Muzyka: na melodię "Pożegnianie Słowianki" (1937) 

Słowa: Roman Ślęzak 

1. Rozszumiały się wierzby płaczące, 

rozpłakała się dziewczyna w głos, 

od łez oczy podniosła błyszczące 

na żołnierski, na twardy życia los. 

Refren: Nie szumcie, wierzby nam 

żalu, co serce rwie, 

nie płacz, dziewczyno ma, 

bo w partyzantce nie jest źle. 

Do tańca grają nam 

granaty, wisów szczęk, 

śmierć kosi niby łan, 

lecz my nie znamy, co to lęk. 

Błoto, deszcz czy słoneczna spiekota, 

zawsze słychać miarowy, równy krok. 

Maszeruje ta leśna piechota, 

na ustach śpiew, spokojna twarz, pogodny wzrok. 

archiwum 
harcerskie.pl 

3. I choć droga się nasza nie kończy, 

choć nie wiemy, gdzie wędrówki kres, 

ale pewni jesteśmy zwycięstwa, 

bo przelano już tyle krwi i łez. 

Muzyka: Jerzy Dargiel 

Słowa: Henryk Gaworski 

Na ogromny, ciemny las . Od szerokich łąk i pól 

Pierwszy apel trąbka gra. Leci w niebo dźwięków rój, 

Czy to drzewa, czy wiatr śpiewa Lecą tony w świata strony, 

Czy tak serce w piersi gra? Roztętnione - Boże mój! 

Młody trębacz w trąbkę dmie: 

Wstań do pracy! Jasny dzień! 

Hej, za pługi! Hej, za młoty! 

Hej, druhowie, do roboty! 

Hej, na nowy życia bieg! 

Refren: Roześmiana, rozśpiewana 

ziemia aż po kraj... 

Hejże, trąbko ukochana, 

graj do słońca, graj! 

Problem wychowania harcerskiego 

SZCZEGÓLNY WYMIAR HARCERSKIEJ SŁUŻBY 

Służba - słowo przez wiele ostatnich lat, szczególnie w latach 

siedemdziesiątych, mało używane. Wszelką działalność służebną starano 

się wstydliwie ukrywać, w niektórych kręgach nawet ośmieszać. 

Na szczęście pomimo przeciwności, służba w harcerstwie zachowała Swo- 

je prawdziwe oblicze i należne miejsce. 

Już w pierwszych słowach Przyrzeczenia Harcerskiego wypowiadamy: 

"MAM SZCZERĄ WOLĘ SŁUŻYĆ...". Jak trudno jednakże wprowadzić to w czyn 

w codziennym życiu. Ale przecież metodyka harcerska opiera się na Sa- 

mowychowaniu - a to właśnie można zrealizować przez służbę. Każdy 

w życiu chce być komuś potrzebny i robić coś pożytecznego. 

MIELNICA stała się dla wielu ludzi, w tym dla druhów i druhen 

z 16 i 29 PDH poligonem samorealizacji. Istnieje tam od 1980 roku 

ośrodek rehabilitacyjno-wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży niepełno- 

sprawnej.  
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Założony z inicjatywy i dzięki nieustannemu zaangażowaniu hm. Piotra 

Janaszka, wywodzącego się z 16 PDH, obecnie lekarza-ortopedy w Koninie. 

Piotr nadaje temu ośrodkowi wspaniały klimat i porywa do pracy, do 

działania wielu ludzi. 

Od czterech lat (pisane przed latem 1990) z grupą dziesięcioosobo- 

wą Szczepu Firlika jeździmy do Mielnicy jako kadra na obozie harcer- 

skim dla dzieci niepełnosprawnych. W roku 1989 była z nami ponadto 

grupa dziesięciorga dzieci z Poznania, z którymi pracujemy w ciągu ro- 

ku, próbując utworzyć drużynę harcerską NS (Nieprzetartego Szlaku). 

Każdy z tych obozów, to kolejna próba naszej przydatności. Daje 

to nam zadowolenie i satysfakcję, a wszelkie trudy wynagradza uśmiech 

dzieci i ich radość, 

Uważam, że to właśnie jest służba, jeden z jej szczególnych, poży- 

tecznych i humanitarnych wymiarów. Takiej postawy od młodzieży, często 

błądzącej po omacku w poszukiwaniu przede wszystkim przygody, potrze- 

buje nasza Ojczyzna. 

Kto nie może włączyć się czynnie do pracy na rzecz dzieci niepełno- 

sprawnych, może pomóc w inny sposób. "MIELNICA POTRZEBUJE PRZYJACIÓŁ" 

- to nie tylko hasło, rzucone przez Piotra Janaszka, to rzeczywistość, 

(KONTO NR 31512-5526-132 PKO KONIN) 

Phm. Maria Szkudlarz 

Harcerskie wycieczkowanie 

WYKAPKA PO NOWEMU 

Pewien słoneczny, wrześniowy dzień był dla nas - harcerek z 29 

PDH i harcerzy z 16 PDH - pierwszym dniem rozpoczynającej się, wspa- 

niałej przygody. Zgromadzeni przed autokarem w pobliżu kościoła Karme- 

litów pląsami i śpiewami żegnaliśmy Poznań i pozostających w nim ro- 

dziców, rodzeństwo. Wiedzieliśmy, że nie opuszczamy bliskich nam osób 

i miejsc na długo. Jedynie na miesiąc, by dotrzeć do Maryjnego San- 

ktuarium w Lourdes. 

Autobus powoli wysuwał się z ulic miasta, a my w zamyśleniu przy- 

patrywaliśmy się znajomym miejscom wiedząc, że kiedy wrócimy, będzie- 

my bogatsi o nowe doświadczenia, pełni wrażeń i emocji. Przed nami 

Szwajcaria i Francja. Nie sądzę abyśmy obawiali się konfrontacji 

Wschodu z... pewnym siebie Zachodem. Każdy z nas, oprócz bagażu, wiózł 

ze sobą moc wyobrażeń o miastach, do których podążał. 

Jednego z nas nęciła malownicza Szwajcaria, inny pozostawał pod 

wrażeniem średniowiecznych, pełnych tajemnic historii, miasteczek 

rozsianych na południu Francji. 

archiwum 
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Jeszcze inny marzył, by po długim spacerze po Paryżu wypić colę w za- 

pomnianej kawiarence na Montmartrze. W głębi duszy obawialiśmy się 

jednakże rozczarowań, bowiem tak bardzo zależało nam na pełnym pot- 

wierdzeniu naszych młodzieńczych wyobrażeń. 

Szwajcaria olśniła wszystkich. Nie tyle bogactwem, czystością 

i schludnością (spotkaliśmy się z tym już w Niemczech), ile swobodą, 

naturalnością i rozmachem. 

Lucerna - to kwiaty, urokliwe fontanny, kolorowe zaułki. Spacer 

w tym mieście nabiera szczególnego znaczenia. W połączeniu z chara- 

kterystyczną scenerią, parasolami kawiarnianych przystanków, mostami, 

zegarami, kwiecistymi parapetami - staje się przyjemnością samą w so- 

bie, niezwykłym rytuałem codzienności. 

Następnym przystankiem było Taiz? - niewielka osada tętniąca ży- 

ciem, młodzieńczym zapałem i swobodą. Na niewielkiej przestrzeni spo- 

tkał się cały świat ze swoją wiarą, ideałami, marzeniami. Mimo barie- 

ry językowej nie trudno było o nowe przyjaźnie, o porozumienie się, 

jeżeli nie w mowie to w modlitwie. "Moja mała wiosna" powiedział 

o wspólnocie z Taiz6 Brat Roger, jej założyciel, a my harcerze 

z Polski wkomponowaliśmy się w ten wiosenny świat z całym przekona- 

niem, radością i spokojem, na jaki było nas stać. 

Dwa dni... Dwa niewielkie mgnienia pozostały w nas na długo ucząc, 

czym jest tolerancja, cierpliwość, bezinteresowność; jaki jest sens 

prawdziwej radości. W Taizó każde spotkanie, posiłek, zabawa - wszy- 

-'stko to miało jakąś ukrytą wartość... Stąd wspomnienie o tym mieście 

pozostaje w nas niezmienne, jako miejscu radosnej nauki, z której 

do dzisiaj czerpiemy. 

W LOURDES spędziliśmy trzy dni; ostatniego dnia wyruszyliśmy na 

spotkanie z Pirenejami. [o nic, że deszcze i wiatr. Jeśli ktoś w duchu 

narzekał, to otaczająca natura nie pozwoliła na długie dąsy. Choć 

przemoczeni i nieco przemarznięci, wróciliśmy do Bagneres de Bigorre 

szczęśliwi, że stawiliśmy czoła kolejnemu zadaniu. 

I Lourdes. Jeżeli ktoś nie potrafił się tam skupić, ze względu na 

tłok i tandetę, to równowagę, spokój i harmonię dał mu cichy kult 

świętej Tereski w Lisieux. Ciepło i gościnność, jakie emanowało z te- 

go miejsca, pozwoliło zebrać siły na spotkanie ze stolicą świata - 

Paryżem. 

"Dobrze jest mieć dwadzieścia lat i gnać przez Pola Elizejskie, 

mając rewolwer w kieszeni". Rzeczywiście - choć pozornie byliśmy ra- 

zem - rozbiegliśmy się po Paryżu na wszystkie strony. Jedni ganiali 

po Boulevard Montmartre, inni w tym czasie siedzieli w sali wykładowej 

Uniwersytetu Sorbonne, jeszcze inni wrócili raz jeszcze do Louvre lub 

zajadali pizzę przy Rue de Rivoli.  
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Kto chciał znaleźć odrobinę XIX-wiecznej bohemy włóczył się w okoli- 

cach Sacre Coeur. Rozliniwieni zaś jesiennym, paryskim słońcem wylegi- 

wali się w Ogrodzie Luxemburskim. 

Przypatrywaliśmy się nie tylko zabytkom, staraliśmy się "odkryć" 

także ludzi - jacy są, czym żyją, co ich cieszy, co rozczarowuje. 

Francuzi - dumni ze swej stolicy, z "najpiękniejszej paryżanki", ro- 

ześmiani, naturalni. Spotkaliśmy też gościnnych, spontanicznych, i to 

przywracało wiarę w człowieka. Toteż ze łzami żegnaliśmy Paryż i na- 

szych francuskich przyjaciół, robiąc wyrzuty czasowi, że tak szybko 

upływa. Spoglądając ostatni raz na bruk paryski nie mówiliśmy "Adieu" 

lecz "Au revoir". 

W nocy dotarliśmy do Kolonii, gdzie gościli nas skauci niemieccy. 

Potem był Hannover i powrót do Poznania z poczciwymi, szarymi murami, 

z najbliższymi. Ale żal to nam było temtego świata. 

Agnieszka Górczak 

Poznańska Szesnastka dzisiaj 

DYLEMATY CZYLI "MOJA" SZESNASTKA 

Mój obecny hufcowy, druh harcmistrz Hubert Sarrazin, powiedział 

kiedyś w rozmowie ze mną, że tak naprawdę to nie ma drużyn istnieją- 

cych -dziesiąt lat. Drużyna - według niego - to zawsze autorskie dzie- 

ło drużynowego. 

Ile w tym prawdy, a ile dla mnie otuchy? /1/ Pozwól - Szanowny 

Czytelniku - że nie ja będę oceniał to zdanie. Moja obecna służba na 

funkcji drużynowego siedemdziesięcioletniej Szesnastki na pewno nie 

sprzyja obiektywizmowi. 

A zatem - jaką jest Szesnastka roku 1990? Jaką jest "moja" Szesna- 

stka? 

* * 

Przejmując we wrześniu 1988 roku z rąk Romka Błaszkiewicza, grana- 

towy sznur drużynowego, mieliśmy wszyscy nadzieję na zakończenie na- 

szych kilkuletnich perypetii, związanych z tą funkcją. Dwa lata, któ- 

re nastąpiły po zawieszeniu Szczepu i wyrzuceniu z funkcji drużynowe- 

go Artura Czaińskiego (za nieprzestrzeganie świeckiego charakteru 

ZHP, co brzmi dzisiaj jak ponury żart...), kiedy to formalnie objął 

ponownie funkcję Roman Błaszkiewicz, na pewno nie wyszły drużynie na 

dobre. To, że w ogóle istniała i pracowała zawdzięczamy jedynie wy- 

siłkom przybocznego i brata Romka - Michała Błaszkiewicza oraz zaw- 

ziętości kilku spośród ówczesnych Szesnastaków. 

archiwum 
harcerskie. 

Wszyscy byli przekonani, że sznur funkcyjny należy się Michałowi, 

i że on go otrzyma. Niestety - z różnych powodów odszedł! Nagle ze 

straszliwą tremą stanąłem wobec ogromnego zadania - BYĆ DRUŻYNOWYM 

SZESNASTKI. Czy podołam? Głowa pełna marzeń, a w pięściach złość na 

panoszącą się wszędzie niesolidność. Nie zabrakło jej i we mnie. 

Jako drużynowy wszedłem na miejsce Michała do poznańskiej Rady 

Ruchu Harcerstwa Rzeczypospolitej (paraorganizacji działającej wewnątrz 

ZHP w nadziei przeobrażenia go w duchu tradycyjnego Przyrzeczenia 

i Prawa Harcerskiego). Poznałem wtedy wielu wspaniałych ludzi. Już 

świadomie, jako drużyna Ruchu, wzięliśmy udział w defiladzie i mszy 

Świętej z okazji Święta Niepodległości - czym rozpoczęliśmy zdobywa- 

nie ogłoszonej w Ruchu sprawności "NIEPODLEGŁOŚĆ". Po mszy wszyscy 

biorący w niej udział harcerze wymknęli się tyłem z kościoła. Wtedy 

jeszcze bili. 

Ten pierwszy okres kojarzy mi się z bezustannym szarpaniem w pracy 

drużyny. Były jakieś pomysły, trochę zacięcia, ale o wiele gorzej 

z realizacją. I tylko mój tata - także były Szesnastak - powtarzał mi 

ciągle, że za mojej kadencji drużyna upadnie... 

W lutym, tuż po powrocie z zimowiska Szczepu w Tylmanowej, gruch- 

nęła w Poznaniu i w całej harcerskiej Polsce wiadomość, która okazała 

się iskrą w beczce prochu - ZWIĄZEK HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ!!! 

Gorące spory, jakie wówczas rozgorzały, nie umilkły tak naprawdę 

do dzisiaj i, co gorsze, podzieliły dosyć jednolite dotąd środowisko 

Ruchu w Poznaniu. Część opowiedziała się za ideą własnej organizacji 

i jeszcze w marcu przystąpiła całymi drużynami do ZHR, część pozosta- 

ła w ZHP. I tak, po niemal sześćdziesięciu dziewięciu latach istnie- 

nia, po zażartej dyskusji na radzie drużyny, po konsultacji z rodzi- 

cami, Szesnastka wystąpiła z ZHP, który naszym zdaniem zbyt daleko 

odszedł od idei przyświecającej Szesnastakom - założycielom drużyny. 

Odtąd wszystko potoczyło się żywiej. Wśród nieustannych sporów 

o kształt NASZEJ organizacji dojrzewała we mnie koncepcja Drużyny. 

Przede wszystkim - drużyna samodzielna. Nie jakiś nieokreślony krąg 

zaprzyjaźnionych drużyn, już nie szczep nawet, ale właśnie Drużyna. 

Z własnym planem pracy, z samodzielnie działającymi zastępami. 

Na początku projekt rodzielenia harcerek od harcerzy miał bardzo 

wielu przeciwników, nawet wśród Bemaków. Ale jakoś to przezwycięży- 

liśmy, zwłaszcza że sprzyjała temu struktura hufców ZHR w Poznaniu 

i autorytet wielu doświadczonych instruktorów tego środowiska. 

Przygotowaliśmy więc całkowicie samodzielny obóz drużyny. Było nie 

było - od wielu lat pierwszy, na którym będzie tylko Szesnastka.  
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Jeszcze niezbyt liczna, dlatego nie wiemy jak wypadnie, ale wierzymy 

w siebie, wierzymy w szczęśliwą gwiazdę Szesnastki. 

Po drugie - celem naszym jest stworzenie drużyny wielopoziomowej, 

z gromadą zuchów, plutonem harcerzy (młodszych - jak wolą niektórzy) . 
plutonem wędrowników (nazywanych harcerzami starszymi). 

Pwd Tomasz Nowacki 

drużynowy 16 PDH im. gen. J. Bema 

  

SZESNASTACKI POCZTYLION 

I. Z ROZKAZÓW CHORĄGWI POZNAŃSKIEJ I HUFCA ZHP "PIAST" 

A. Rozkaz Komendanta Chorągwi Poznańskiej ZHP L.3/90 

z dnia 29 marca 1990 

Komunikaty, sprostowania, uzupełnienia 

... podaję pełny tekst punktu 8.1. z rozkazu Komendanta 

Chorągwi Poznańskiej ZHP L. 3 z 29.03.1990 r.: 

8.1. Anuluję fragment rozkazu Komendanta Chorągwi Wielkopols- 

kiej L. 10/63 z dnia 20.11.1963 w części dotyczącej zwol- 

nienia z ZHP dh dh przewodników: 

- Mirosława Janowska (obecnie Haber) 

Bogdan Kucharski 

Włodzimierz Maćkowiak 

Wojciech Masełkowski 

Lechosław Podsadny 

Aleksandra Stachnio (obecnie Lisowska) 

Wojciech Powalski 

Wieczesława Szaroletta (obecnie Nowakowska) 

- Jacek Świgoń 

- Jakub Haufa 

- Andrzej Kabała 

oraz anuluję naganę przyznaną tym samym rozkazem dh Bogusławowi 

Kowalczykowi. 

Decyzje podjęte ówcześnie były bezpodstawne i bezprawne. 

Przepraszam Druhny i Druhów za wszelkie doznane z tym 

faktem krzywdy. 

archiwum 

harcerskie. 

Rozkaz Komendanta Hufca ZHP "PIAST" Poznań - Stare Miasto 

L. 4/90 z dnia 1l maja 1990: 

Na podstawie decyzji Kom. Chorągwi, Rozkaz L. 3/90 zaliczam 

służbę instruktorską za lata 1963-1989 

- pwd Bogdanowi KUCHARSKIEMU 

- pwd Wojciechowi MASEŁKOWSKIEMU 

i wpisuję na listę instruktorów Hufca ZHP "PIAST". 

W/w byli aktywnymi członkami Harcerskiego Kręgu 

Szesnastaków "BEMAK". 

Przyznaję stopień podharcemistrza: 

- pwd Bogdanowi KUCHARSKIEMU 

- pwd Wojciechowi MASEŁKOWSKIEMU 

II. PRZYZNANIE ODZNAKI HONOROWEJ "MUROWANY SZESNASTAK" 

Kapituła "Murowanego Szesnastaka", na posiedzeniu w dniu 

22 września 1990 w Poznaniu, postanowiła przyznać honorową 

odznakę "Murowany Szesnastak" następującym druhom: 

- pwd Michałowi BŁASZKIEWICZOWI 

- phm. Franciszkowi KARASIEWICZOWI 

- H.0. Czesławowi PARYSKOWI 

oraz pośmiertnie 

- ćwikowi Stefanowi GÓRSKIEMU. 

. NADANIE KRZYŻA ZA ZASŁUGI DLA ZHP Z ROZETĄ-MIECZAMI 

(względnie Rozety-Mieczy do Krzyża za Zasługi dla ZHP) 

Rozkazem Naczelnika ZHP L. 10/90 z dnia 6 sierpnia 1990 r. 

nadane zostały z urzędu Rozety-Miecze do Krzyża za Zasługi 

dla ZHP następującym druhom: 

- hm. Edward TRANDA 

pośmiertnie: 

- hm. Władysław CZARNIECKI 

- H.0. Narcyz KSIĄŻKIEWICZ 

- hm. Marian MILEWSKI 

Krzyże za Zasługi dla ZHP z Rozetą-Mieczami pośmiertnie: 

1. phm. Jan BARTZ 

2. H.0. Kazimierz BŁASZKIEWICZ 

3. hm. Przemysław CIEPLAK 

4. dpp Stanisław DANIŁOW 

5. H.R. Bogdan DEHMEL  



6. H.R. Marian ELMISZ 

7. hm. Franciszek FIRLIK 

8. ćwik Stefan GÓRSKI 

9. ćwik Zbigniew KIEDACZ 

10. ćwik Bogusław KOZŁOWSKI 

11. H.0. Zbigniew KWICZALA 

12. hm. Zygmunt LANG-GRODZICKI 

13. Ćwik Zdzisław MAŁACZYŃSKI 

14. ćwik Bogdan REMLEIN 

15. phm. Zdzisław SYPNIEWSKI 

16. hm. Jerzy SZANC 

17. H.R. Zdzisław SZETLE 
18. H.0. Andrzej ZYLBER 

oraz osoby zaprzyjaźnione z 16 PDH: 

H.O0. Jerzy BOETTNER - wędr. ELLY HIDY - wyw. DAWID 

„I iść będziemy w Polskę 

Szarymi Szeregami. 

I będzie Bóg nad nami 
I będzie naród z nami...” 

Tomasz Jaźwiński „Julek” 
(z hymnu „Szarych Sżeregów”) 

a ŁOWA Przyrzeczenią Har- 
3 cerskiego stały się dla nich 

drogowskazem, jak - należy 
postępówać w momencie io 
żenia Ojczyzny. Od pierwszych 

dni hitlerowskiej napaści stanęli 
do cca: pełnej wyrzeczeń słu= 

aju. organizując „Po- 

rcerek” i „Pogotowie 
pełniąc służbę mel- 

dunkową, sanitarną oraz poma- 

gając w ewakuacji ludności 1 

sprzętu. Już 31 sierpnia 1039 r. 

wydano „Rozkąz o os'rym pogo- 

towiu nr 1”, podpisany przez ko- 

mendanta Pogotowia Chorągwi 
Wikp. Harcerzy hm, Włodzimie- 

rza Szajdziekiego. 

Po zajęciu Wielkopolski przez 
Niemców rozpoczęła się okrutna 
eksterminacja polskiej ludności. 
Padają również pierwsze ofiary 

z szeregów harcerskich, W Dę- 
bicy k. Gniezna rozstrzelano b. 
drużynowego 14 PDH ka. Włady- 
sława Janke, w Sławnie k. Gnie- 
zna harcerzy z Gostynia, a 20X 

w 
ka, Józefa Kandziorę i wielu in- 

nych. 
Pomimo narastającego terroru 

okupanta harcerki i harcerze na- 

tychmiast włączyli się do działal- 
ności konspiracyjnej, zarówno cy- 
wilnej, jak i wojskowej. Już wcze- 

sną jesienią działają w Pozna- 

niu w warunkach konspi 
w Śródmieściu. 

i VII na Jeżycach. 
aktywnością wykazują 

, 16, 17 1 21 Poznańskie 
Drużyny Harcerzy oraz ich in- 
wiktzccy: Sylwester Wietrzyko- 
wsi, Józef Wiza, Witold Marcin- 
kowski. Roman Łyczywek, Fran- 

ciszek Firlik. Wznowiły swą dzia- 

archiwum 

łalność prawie wszystkie hufce 

w Wielkopolsce, m. in. w Gnieź- 
nie, "Buku, Gostyniu. Lesznie, 

Krotoszynie, Ostrowie Wlkp. Re- 

aktywowano komendę Chorągwi, 

równolegle odtworzono strukturę 

organizacyjną żeńskiego pionu 
Chorągwi, kiórej komendantką 
została hm. Ireną Tarnowska. 

RYPTONIM „Szare Szeregi” 
K pojawił sie w Poznaniu na 

jesieni 1939 r. — w czasie 

zebrania zesnołu instrukiorskie- 
go Józefa Wizy. W tvm samym 
czarie została nawiązana łączność 

HIRSCHHORN. 

fyw” stanowiąc jego .podstawowy 
trzon. 

Instruktorki i harcerki zorga- 
nizowały także opiekę nad cho- 
rymi i dziećmi, z al pa- 

czki i kores ję do obozu 
na ul. Głównej oraż do Fortu 
VII. Zorganizowano również kur- 
sy sanitarne (które ukończyło 10 

zespołów) oraz szkolenie sżyfro+ 

we i wywiadowcze dla potrzeb 

ZWZ. 

Dobrze rozwijająca się praca 

była, niestety, okresowo rozbija= 

„Szare Szeregi” 4 w v Wielkopolsce 

Mam szczerą wolę 
całym życiem... 

z konspiracyjną Główną Kwaterą 

rej naczelnikiem był po- 
znaniak Florian Marciniak. 
Zarówno w pierwszym okresie 

organizowania „Szarych Szere- 
gów”, jak i w czasie później- 

szym wyróżnić można kiiką kie- 

runków pracy harcerskiej. W 
pierwszej kolejności zabezpiecza- 
mo mienie organizacji, a szczegól- 

nie sztandary, dokumenty, kro- 
niki. Zajęto się również wywia- 

dem wojskowym, zbierano infor- 
mację e działalności Niemców, 
głównie o akcji wywłaszczeniowej 

i wysiedleńczej. Przystąpiono da 

akcji pomocy spolecznej oraz 

szkolenia sanitarnego i tajnego 

nauczania. Nawiązano kontakt z 
organizacją „Ojczyzny”, harcerze 

pracowali także w Biurze Dele- 
gatury Rządu. Ustalono ramy 
współpracy organizacyjnej ze 
Związkiem Walki Zbrojnej Szcze- 

gólną rolę odgrywali oni jednak 
Kierownictwie Dywersji „Ka- 

na licznymi aresztowaniami. W 

czerwcu 1941 r. uwięziono hm 
Franciszka Firlika — komendan- 
ta Chorągwi Wielkopolskiej „Ul 

Przemysław”, a we wrześniu czo- 

łowego jej działacza prof. Adama 

Szmid!a, W kwietniu 1943 r. are- 

sztowano komendanta Chorągwi 
hm. Jana Skrzypczaka, a szcze- 
gólnie tragiczny PORE pap" 
18 lutego 1944 kiedy to ze 
środowiska harcerskiego areszto- 

wano 180 osób, w tym cały ze- 
spół Komendy Chorągwi. W no- 

cy z 17 na 18 lutego 1944 r. gru- 
pa wcześniej aresztowanych wię- 

źniów z „Szarych Szeregów” (li- 

cząca 23 osoby, z hm. Florianem 
Marciniakiem) zosltała wywiezio- 
na z Fortu VII w Poznaniu do 0- 
bozu koncentracyjnego Gross-Ro- 

sen I tam zamordowana. Pomimo 
tak wielkich represji stan Cho 

rągwi Wielkopolskiej na dzień 

8V 1944 r. wynosił prawdopodob= 

nie 568 osób. 

ARCERZE z Poznania i 
Wielkopolski działali na te- 
renie całego kraju. Wielko- 

polscy instruktorzy zorganizowali 

w Warszawie wspólnie z instruk- 
tormmi śląskimi i pomorskimi — 
Wydział Zachodni Głównej Kwa- 

chodzili. Pełnili oni także szereg 

odpowiedzialnych funkcji: do- 
wódcą III aezęs sławnego ba- 
talionu poezji ł wychowa- 

recki wizytatorami 
Głównej Kwatery „Szarych Sze- 
regów"” — „Pasieka” zostali m.in. 

hm Kazimiera Grenda oraz hm 

próby ofiarnie, a zarazem odwa- 
żnie wypełniali słowa przyrze- 
<zenia: 
„Mam szczerą wolą owi ty- 

elem pełnić służbę Bogu i 

mieść chętnie pomoc Kain (b 1 być 
posłusznym prawa  harcerekie- 
mu”, 

* 
dniu 29 września br. czcząc 
pamięć poległych na wszy- 
stkich trontach walki zbroj- 

=: pomordowanych i zmarłych 
trudu nieludzkiego czasu har- 

<cerkom | harcerzom Chorągwi 

Wiec a pełniących służbę 
w „Pogotowiu Harcerek” i „Po- 
gotowiu Harcerzy” Pana 

wrześniowej 1939 r. w „Szarych 
Szeregach” — „UI Przemysław” 
(1939—1945), w „Związku Koni- 
czyn” (1939—1943), „Bądź Gotów” 
(1943—1945), tym, którzy wierni 
przykazaniom harcerskim oddali 
swe życie w walce o wolność i 

ROLNE Polski odbyło się 
roczyste odsłonięcie tablicy pa- 

uiękóweń w krużgankąch koś- 
cioła oo. dominikanów w Pozna- 
nim. 

Jej poźwięcenia dokonał hm ks. 

prof. Marian Fąka — delegat Ar- 
cybiskupa — Metropolity Poznań- 
skiego, w acyście hm. ks, Stani- 

sława Palińskiego OMI — kape- 

lana harcerskiego. Odsłonił tabli- 
cę | podzielił się swymi wspom- 
nieniami x tych bohaterskich: 

chwil hm mgr Roman Łyczywek, 

pierwszy komendant Wielkopola- 
kich Chorągwi „Szarych Szere- 

gów”. 

Uroczystość — w której udział 
wzięło liczne grono b. członków 
„Szarych Szeregów” oraz mło- 

dzież harcerska z zalej Polski — 
zakończono odśpiewaniem hym- 

nu „Szarych Szeregów”. 

Następnie odprawiona została 
Msza św. koncelebrowana w in- 
tencji połegłych na polu chwały. 

W jej trakcie okolicznościową ho- 
m wygłosił hmm ka. Alojzy We- 

Nawiązując do pięk- 

sh tradycji uroczystość zakoń- 

czyła się „kominkiem”. Licznie ze- 
brani weterani harcerstwa dzie- 
lili się wspomnieniami, ale i re- 
tleksjami rwiążanymi także i z 

dniem dzisiejszym. 

RYSZARD BLASTKIEW| 
JANUSZ SORRY 

 



HARCERSKA SŁUŻBA KRWI 

nie możesz 
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