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Bez zbędnych słów, 
  

Świadokość tego, że słowa niniejsze ma- 
ją mieć charakter artykułu wstępnego do no- 
wego, odrodzonego po latach "Bemaka" ciąży 
mi i paraliżuje niejako swobodę myśli, 
Wszak owe "wstępniaki", to zwykle bogata 
seria wzniosłych słów, haseł obfitujących 
w różne "ideały", "szczyty”, "zaszczytne" 
służby itd, A tymczasem ja nie posiadam 
ani zbytniego zapału do tego rodzaju "wznio- 
słości", ani też - skromnie przyznać muszę- 
- nie czuję się zdolny do takich "wzlotów 
ducha", Pozwólcie więc, że będę mówił pros 
to, ód serca, jak zwykły śmiertelnik do in- 
nych, podobnych sobie ludzi, 

Próbuję sobie oto uświadomić co właści- 
wie zawdzięczam 16=cea, co powoduje, że na 
widokśtarej "krajki" wiszącej od lat w sza- 
fie jakoś żywiej bije serce a w wyobraźni 
rodzą się wspomnienia minionych chwil.I my- 
ślę, że nie jestem jedynym przeżywającym tego 
rodzaju drgnienia serca, I kiedy dziś, po 
latach myślę nad tym co zawdzięczam Harcer- 
stwu, to przed oczyma staje mi szereg obra- 
zów tych wspaniałych przeszłych, niestety, 
minionych już chwil i czasami wyrywa się 
smętne westchnienie. 
"Widzę oto we wspomnieniu cichy, tajemni- 
czo skrzący się płatkami śniegu, sennie wio- 
nący poszumem jodeł las, Tylko gwiazdy przy- 
jaźnie mrugają posuwającej się w milczeniu 
drużynie, A potem cudowny widok roziskrzo= 
nej płomieniami świec choinki, płonące unie- 
sieniem oczy i lica i żarliwe choć ciche, 
bez patosu i bez żadnych zbędnych świadków 
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rzucane słowa: "Mam szczerą wolę..." 
Dziś jeszcze czuję braterskie uściski 

rąk splecionych we wspólny krąg, czuję gorą- 
co oddechów i wspólny rytm serc, 

Ląta przeżyte we wspólnej gromadzie spod 
cyfry 16, to jednak nie tylko okres cudow= * 
nych wzruszeń, wspaniałych przeżyć, widóków, 
wędrówek czy przyjemności; był to okres twar- 
dej służby, ciężkiego wysiłku i wielu wiclu 
trudów. Nie myślę oczywiście o tych trudach, 
jakie ponosiło się na wycieczkach, obozach 
wędrownych czy długich łazęgach i wypadach, 
Myślę o szarej, codziennej służbie bliźnie= 
mu, 6 wielu mało ciekawych i atrakcyjnych, 
często przykrych robotach, po których do 
dziś jednak pozostało miłe wspomnienie, 

. Jesień, Deszcz połyskuje w ciemnych 
uliczkach i chlapie w dziurawych butach. 
Mroczna sień starej czynszowej kamienicy, 
w niej po trzeszczących schodach pędzą młode 
nogi. Zatrzymują się przed drzwiami z wizy= 
tówką: B. Maliński - krawiec, Dzwonek, Lek 
kie uchylenie drzwi. "Dzieńdobry, mam pismo 
Qla mistrzów igły "postęp krawiecki", moża: 
potrzebńiy?" Potem schody w dół, nówa porcja 
błota nabrana w buty, nówa brama i schody 
1 znowu: "Dzieńdobry, mam..." 

Oto' jak zdobywano namioty dla 16-ki, 
I dziś, kiedy wracam myślą do tamtych 

dni, kiedy przypominam sobie wszystkie prze- 
żyte chwile, wszystkie poniesione trudy da- 
jące jednak tyle zadowolenia, to zaczynam 
rozumieć dlaczego 1t6-ka tak bardzo chwyciła 
za serce, dlaczego zawsze pozostanie we mnie 
rzewne wspomnienie tamtych zielonych lat, 
Oto tyle uroku, tyle głębi i radości posia- 
da w sobie harmonijne życie w gromadzie, 
W gromadzie równej, "swojej", tak samo jak ty  



myślącej i czującej. Gromadzie zjednoczonej 
wspólnymi celami, 

© I wprawdzie różni ludzie wyszli z tej gromad 
mady, Dziś dzieli nas wiek, różnią stopnie 
wykształceńia, zainteresowania czy posiada- 
ne przekonania, A jednak jest coś wspólnego, 
cóś có łączy, co pozwala znaleźć wspólńiy ję- 
ŻyKk nam wszystkim, Czy to nie wspaniała 
szkoła braterstwa? zawdzięczamy ją wszyscy 
46-ce., Ale przecież 16-ka - to my, Tak, 
I właśnie dlatego każdy z nas zawdzięcza 
swoje wspomnienia całej gromadzie, tym, któ- 
rzy byli i są, Bo z gromady tej może odejść 
tylko ten, kto ją zdradzi, Inni pozostają 
w niej na zawsze. 

H.M, 
mim 

O tym, który był i pozostanie 

LECI chlubą 16:5ki, , 

Brata śp. dha Pranciszka Firlika poleco- 
no mi szukać przy ul. Kochanowskiego w Poz- 
ńaniu, Mroki i chłód, gdy szedłem wspomnia- 
ną ulieą, mimo woli narzuciły mi jakieś 
ponure myśli, Stanęły jak żywe przed moimi 
oczyma lata okupacji, Potem Firlik,,, 

"wy czerwcu 7941 r. ginie w siedzibie Ge- 
stapo (dzisiejszy Klub Oficśrski przy ul, 
Niezłomnych) nie wydając nikogo z towarzyszy 
walki, Cześć Jego pamięci - bohatera Związ- 

ku Harcerstwa Polskiego, bohatera narodowe- 
go i dzielnego, zasłużonego szesnastaka," 

"Tyle mówi wyjątek z życiorysu przygoto- 
wanego na naszą wystawę. Ja chciałem się   
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dówiedzieć, jakim był Druh hm Firlik na co-- 
dzień. Dlatego wybrałem się do brata śp. Dha 
Firlika, Ten jednak nie od razu zrozumiał mo- 
je intencje. Ja miałem szereg pytań i wątpliwo- 
ści, a dla Pana Adama sprawa była jasna,  * 
/' -"iQałe jego życie - zaczął mój rozmówca — 
wypełniała nauka i Harcerstwo, Był nauczycie- 
lem, Ukończył wyższą szkołę,Jako harcerz prze- 
bywał w Ameryce, a jak pracował w Poznaniu, 
w organizacji, to sami wiecie," OC ŁACY 
" -Wiemy - zgodziłem się, Nie na próżno kar- 
ty kroniki 16-ki zapełnione są opisami Jego 
ofiarnej pracy, i | 
"'"ąę=go lutego 15 r. rozkazem drużyny zżo- 

staje przyjęty do t6-ki, Zostanie on nieba-- 
wem prawdziwym jej filarem w chwilach trud=> 
nych i przełomowych, Po wciągnięciu się w at- 
mosferę życia drużyny zdobywa stopień młodzi- 
ka i .szereg sprawności, Zapał, jaki wniósł do 
46-ki udzielił się całej drużynie, W 1925 r. 
zostaje drużynowym, W przeciwieństwie do swe- 
go poprzednika, jest człowiekiem spokojnym, 
pracowitym, energicznym i pełnym hartu i woli 

- Ale proszę pana - zacząłem znowu, stara- 
jąc się wydobyć od mego rożmówcy to, o co mi 
chodziło - jakim był popularny Franek na co- 
dzień, w życiu domowym i rodzinnym, 

= W stosunku do rodziców i rodzeństwa - 
mówi Pan Adam - był dobrym, wzorowym synem 
i bratem, Przez długi czas dopomagał rodzinie, 
Zresztą u nas w ogóle panowała i dotąd panuje 

doskońała harmonia rodzinna, UPIORA | ka 
Istotnie, siedząc w pokoju u pana magistra 

FPirlika, wyczuwałem, że w tym mieszkaniu kró- 
luje spokój, zgoda, atmosfera prawdziwie ser- 
deczna, : 

Podziękowałem za miłą rozmowę, zaprosiłem 
mego rozmówcę na nasz zjazd i...wyszedłem, 

K+B>  
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Smutne spotkanie, 
  

Na drzwiach klasy wisiała kartka, na któ- 
rej ktoś kształtnymi literami napisał: "Tu 
zbierają się "Orły", Stałem przed drzwiami 
i zwlekałem z naciśnięciem klamki, Chciałem 
BOA chwilę jeszcze cieszyć się niespodzian- 

ą. 
A zaczęło się wszystko od skromnego ogło- 

szenia, które ukazało się przed tygodniem na 
ostatniej stronie gazety , Ogłoszenie mówiło, 
że w niedzielę spotkają się w szkole przy 
ulicy Jasnej ci wszyscy, którzy w 1939 roku 
byli członkami drużyny im, żawiszy Czarnego, 
Mieszkam daleko od Poznania, od wybuchu woj- 
ny nie spotkałem żadnego z "Zzawiszaków", 
więc pędziłem na to spotkanie jak osiemnaś- 
cie lat temu nazbiórkę, Przychodziłem tu wte 
dy w kusych spodenkach, podrzucałem nerwowo 
niesforną czuprynę, a pod tą czupryną buszo- 
wały sobie najbardziej szaleńcze pomysty i 
Plany, 

Znowu stoję ctrzed tymi samymi drzwiami, 
I znowu czekam na zbiórkę swojego zastępu. 
I choć nie mam kusych spodni, a z niesfornej 
czupryny zostały tylko mizerne szczątki - 
czuję się młodo jak wtedy, 

Zastanawiała mnie tylko cisza, Dawniej czas 
przed zbiórką wypełniały zabawy podobne w 
skutkach i ódgłosach do trzęsienia ziemi, 
Nawet uzbrojony w miotłę woźny zwany przez 
nas Iwanem Groźnym - nie mógł opanować sytu- 
acji. I zresztą lubił nas staruszek tak samo 
Jak my jego, 

Dzisiaj cisza, Choć to nieładnie, przykła- 
dam ucho do drzwi i próbuję się czegoś dosłu- 
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chać. Przez szparę w drzwiach sączyła się 

spokojna rozmowa, 
Kto tam już mógł być? Juras Gawlik znany 

szerokim kręgom młodzieży jako Indycze Jajo; 

znany z niedoścignionego sprytu i mistrzow= 

skiego naśladowania zwierzęcych głosów? 

Może Heniek Zawada, nasz Cherubinek, pię- 

tnastoletnie wtedy dziecko o gołębim sercu 

i dżiewczęcej buzi? A może Staszek Bączkow- 

ski, Bąkiem zwany, studnia kawałów i figlów, 

wdruh od śmiechu" - jak wtedy mówiono? Albo 

może czeka już druh zastępowy - Janek Poręb- 

ski, chłopczyk O wzroście średniego koguta 

- jak utrzymywał Juras, stąd też nazywany 

nieoficjalnie Koliberkiem? j | Kęt 

*spomnienie Koliberka i to, że może Już 

czekać, zadecydowało, że nacisnążem klamkę, 

W klasie siedziało dwóch mężczyzn i trzyna- 

stoletni chłopiec, Przerwali rozmowę 1 SpojJ- 

rzeliśmy na siebie bez słowa, Nie znałem ich, 

Może się pomyliłem? Doznałem lekkiego Zawo- 

du, Wtedy grubszy z siedzących wstał, zrobił 

kilka pociesznych min, zapiał jak nojprawdziw 

Sży kogut i wyskoczył do mnie z wyciągnięty 

mi ramionami, 
* —- Maniek, Koniu łysy, zapomniałeś? Indycze 

Jajo jestem, 
Podniósł się drugi, : 

- A wodża Tatarów, groźnego i dzielnego 

Batu-Chana, pogromcę szczurów z "pierwszej 

b”, zdobywcę proporczyka tchórzliwych "Za- 

jączków" - waćpan pamięta? - recytował z pa= 

toseń, i 
"- Pamięta, a jakże, Tylko jak tu uwierzyć, 

że ten póważny pan, o wyraźnie rysującym się 

brzuszku, to Juras Indycze Jajo, a tamten 

elegancko ubrany jegomość - to oferma zastę= 

pu, Stefan Kutrzeba?  
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Chłopiec patrzał na nas rozbawiony, Chciałem 
do niego podejść, ale w tej chwili otworzyły 
się drzwi i do klasy wszedł energicznie Koli- 
berek, zastępowy, Nie wiem dlaczego: czy dla- 
tego, że Janek miał na sobie harcerski mun- 
dur, czy zapomnieliśmy, że to nie tamta zbiór 
ka sprzed osiemnastu lat, kiedy obowiązywało 
regulaminowe zachowanie się - dość, że poder- 
waliśmy się na baczność, Najdziwniejsze jednak 
było to, że Koliberek wcale się tym nie zdzi- 
wił, Przeciwnie,: stanął przed klasą i jak 
dawniej - grubszym tylko głosem, choć mocno 
rozedrganym, zakomenderował: 

» Zastęp, baczność, I szeregu zbiórka, 
Bez uśmiechu utworzyliśmy szereg, 
- Rozpoczynm dzisiejszą nadzwyczajną zbiór- 

kę zastępu hasłem: Czuj - Czuj, 
— Czuwaj. - odpowiedzieliśmy nieskładnie, 
- Spocznij. A 
Koliberek otworzył książeczkę zastępu, 

którą z sobą przyniósł, starą książeczkę za- 
stępu, i bardzo uroczystym głosem zaczął czy- 
bać. 

- Stanisław Bączkowski, 
Cisza, Koliberek czekał. tedy Indycze Ja- 

jo powiedział spuszczając głowę: 
- Zginął w obozie, 
Koliberek wolno, z nabożeństwem, postawił 

w książeczce. krzyżyk, 
-Jerzy Gawlik, 

- Jeśtem, 
Popatrzeli sóbie chwilkę w oczy, 
- Józef Kuźnar, 
— Poległ w Powstaniu Warszawskim, 

Znowu krzyżyk, 
- Antoni Figas.- Głos zastępowego stawał 

się coraz smutniejszy, 
Nikt nie odpowiedział, 
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Koliberek postawił krzyżyk i cicho objaśnił: 
|  » Rozstrzelany przez hitlerowców w trzy- 
dziestym dziewiątym, j 
Spuściliśmy głowy. 0oś złapało nas za gardło, 
Janek czytał dalsze nazwiska, Stawiał nowe 
krzyżyki, Czterech obecnych, dziewięć krzyży- 
ków. Ani jeden nie umarł spokojnie w domu; 
obóz, powstanie, wojna... 

- ienryk Zawada = czytał dalej Janek, 
- Jest, - Odwróciliśmy głowy. To powiedział 

cnłopczyk, stojący na końcu szeregu, Teraz za- 
rumieniony spuścił głowę i dodał: 

- Tatuś żyje... ale nie ma nóg... stracił 
na wojnie,.. więc ja za niego przyszedłem,.. 

O serce otarło nam się coś ciepłego,Janek 
postawił kropkęs zamknął książeczkę, 

- Uczcijmy chwilą milczenia tych, którzy od ni 
Od nas odeszli na zawsze - powiedział cicho, 

zaległa przykra cisza, Zdawało się, że w 
tej ciszy dzwoni beztroski śmiech Staszka 
Bączkowskiego, że słychać Józka Kuźnara, de- 
klamującego na ostatniej zbiórce "Redutę Or- 
dona" - stanęli wśród nas jeszcze raz ci 
wszyscy, o których tylko pamięć będzie trwała, 
o których będą opowiadać smutne krzyżyki w 
książeczce zastępu, może jedyne, jakie im 
bliska ręka postawiła... 

M.O, 

Mój pierwszy obóz, 
  

Jestem w 4=ej klasie gimnazjalnej (tzw, 
"Guła Łazarska”), Rok 1927, Ogłaszają pobór 
do drużyny harcerskiej, Zgłaszam się jako 
ochotnik, Nie mem pojęcia co to harcerstwo  
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i cżym będzie dla mnie 16-ka, Nie wiedzia- 
łem, że już do końca życia będę szesnasta- 
kiem, | h MI y 

"7 Drużyna jest biedna, Mamy dó dyspozycji 

pożyczony z wojska jeden namiot - olbrzym, 

Jest nas około 40 - tu , ale forsy mamy 

bardzo mało. Obozem opiekować się będzie 

wojsko, Odjeżdżamy wcześnie rano do Lan- 

daarowa, na linii Warszawa - Wilno, Stacja 
i domy drewniane. Frzed dworcem kilka dryn 

dulek żydowskich, Ludzie jacyś inni, Mimo 

upału, ubrani bardzo ciepło, brudno i nie- 

abale. Wagon staje na bocznicy, idyładowu=- 

jemy ekwipunek osobisty i drużynowy, Ko= 

mendant obozu, hm Czarniecki, sprawdza 
porządek i sprowadza wóz, na który ładu- 

jemy cały sprzęt obozowy. Na plecaki i e- 

kwipunńek osobisty już nie ma miejsca, 

Trzeba będzie nieść na własnych plecach, 
Kochane mamusie zaopatrzyły nas solidnie, 

Plecaki ledwie się dopinają, no i natural - 

nie ważą niesamowicie, 0j, gdybyśmy wie- 

dzieli co nas czeka - nie bralibyśmy do 

plecaków rzeczy, które na obozie nie były 
wcale potrzebne, , 

Po co nam tyle zmian bielizny? i 

Do Trok, za którymi mieliśmy rozbić obóz 

- 14 Km, 
''Pamiętam jak najmłodszemu pomogłem za= 

łożyć plecak na plecy - ugiął się biedak 

pod nim i natychmiast dla równowagi przy- 

brał postawę biegacza rozpoczynającego 

bleg. Gdyby plecak był jeszcze o kilka ki 

logramów cięższy, nasz najmłodszy "żółto- 

dziób" musiałby podpierać się nosem. Al- 

bo straciłby równowagę przewracając się 

do tyłu na swój "miły" i "konieczny" e- 

wipunek, 
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Tymczasem jedyny ratunek - wóz znik- 
nął nam z oczu, i k 
-.'No i ruszyliśmy, Było to jednak 14 km, 
a nić przechadzka po boisku, Łzy w oczach 
miała conajmniej połowa drużyny; ilu zło- 
rzećczyło komendzie obozu, a ilu zaklinało 
się, że już ich nikt na takie harcerstwo 
nie nabierze, Starsi druhowie w miarę 
sywych sił pomagali młodszym, Nasza wędrów- 
ka trwała długo, bardzo długo,.. Na jed- 
nym z wzniesień naszej "męczeńskiej dro- 
gi” zrówńaliśmy się z wózem poniewśż nie- 
zbyt odżywiony koń Często odpoczywał ,Wy= 
bawienie było tuż, tuż, Ale nikomu nie 
Przeszła przeźż gardło prośba o pozwolenie 
złożenia plecaka ha wozie, Harcerz kocha 
przyrodę a konik także ledwie włóczył no- 
gami, Wobeć tego poczłapaliśmy dalej, 

Ale zato obóz był "klasa", 
Wprawdzie namiot okazał się niezbyt 

szczelny, Podczas dłuższego deszczu = w 
nim G$akże padało, Do uszczelnienia płacht 
namiotowych doskonale "nadawały" się z do- 
mu przysyłańe kiełbasy, © ; 
*.. Gzarnyrazowiec smakował jak najlepsze 
ciastko. Inńego chleba dieta obozowa nie 
przewidywała. Deser w postaci urodziwego 
budyniu, był chyba dwa razy podczas 6-ciu 
tygodni," 7 i PNA 54 Ę 

Kąpiel cudowna, Miejsce na obóz bardzo 
romantyczne, ale jak okazało się, w cza- 
sie jednej z wart nocnych - niebezpieczne. 

-. A pamiętajcie, że to pierwsze moje nóc- 
ne a 02 wprawdzie byli tacy bohaterzy, 

o którzy zgrozo) podczas ciemnej nocy 
obchodzili równym, żołnierskim krokiem 
cały rozległy obóz, także po zewnętrznej 
stronie namiotu, ziemianki i szałasów,  
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Ja do nich nie należałem, 
I właśnie mnie zdarzyło się, że obóz napa= 

stowali "komancze" na rozhukanych koniach, 
Z początku słyszałem tylko dudnienie, później 
huk i łamanie gałęzi, Może żubry? 

Robi mi się naprzemian gorąco i zimno„Skó= 
ra cierpnie, Rogatywka podejrzanie unosi się 
w górę, Gorączkowo szukam gwizdka, aby zaalar= 

mować obóz. Brzask ledwie zarysowuje się, 
Tymczasem tętent wzmaga się i tuż przy na- 

miocie przebiega tabun rozpędzonych koni, po= 
ganianych przez pastucha, Były to konie woj- 
Skowe wracające z nocnego wypasu, Dobrze, że 
nie zaalarmowałem obozu, bo naraziłbym się na 
kpiny i drwiny, 

Na zakończenie obozu komenda fundnęła nam 
kakao, Wysączyliśmy je do ostatniej kropli 
i wtedy na dnie kotła znaleziono ugotowaną 
żabę, To jednak wcale nie wpłynęło na jakość 
tego boskiego napoju i nie zepsuło nam humo= 
ru, 

Wracaliśmy za pieniądze zebrane podczas 
imprezy dochodowej urządzonej na terenie obo- 
zu, podczas ostatniej niedzieli, 

M.M, 

64,0 /któżwych nt6e zapomnimy 

Wspomnienie o Fajfrze, 
  

Nie jest łatwo pisać o ludziach niezwykłych, 
a do takich należał niewątpliwie dh hm Franci- 
szek Firlik, Trudno ustrzec się patosu, a z dru- 
giej strony niewykształconemu literacko pióru 
umknąć mogą Sprawy zasadnicze, Niżej podpisany 
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nie rości sobie żadnych pretensji dó umiejęt 
ności literackich, nie jest też w stanie po= 
dać biografii dha Franka, Tych kilka słów 
niech będzie naprawdę tylko wspomnieniem, 
niech będzie cząstką hołdu, jaki winniśmy 
temu niezwykłemu Człowiekowi, 

Poznałem Go chyba w 1931 roku, może rok 
później, Właściwie dzieliło nas bardzo wiele 
wiek, wykształcenie, stopień zaawansowania 
w pracy harcerskiej. Fajfer, bo tak zwali 
wszyscy dha Franka Firlika, był już dorosłym 
mężczyzną, zdaje mi się - ale nie ręczę, bo 
nie pamiętam dobrze - harcemistrzem, w każdym 
razie instruktorem harcerskim, Ja stawiałem 
pierwsze kroki w 16=ce, Ale było coś w Fajfr 
co nam młodym pozwalało zbliżyć się do Niege 
w sposób najzupełniej bezpośredni, jakby 
wspomniane już różnice nie były zupełnie i 
totne, To prawda = zawsze w Harcerstwie tak 
było, że zżycie się następowało zazwyczaj 
szybko, to jedna z wielu niezaprzeczalnych 
dobrych cech całego Skautingu, Ale z Fajfrem 
było coś innego: Jego serdeczność, koleżeń= , 
stwo, nastrój, który wytwarzał swoją osobą 
wyrastały ponad przeciętność. i dobre zwycza- 

gą 

"je, były Jego najzupełniej osobistą cechą, 
Był też powszechnie lubiany i zawsze ser- 
decznie witany, 

właściwie w tym okresie i później mało 
czynności służbowych łączyło Go z 16-ką, 
Wyrósł już - jeśli tak można powiedzieć w 
dobrym znaczeniu tego słowa - ponad drużynę, 
pełnił poważne funkcje we władzach harcer- 
skich, Ale nigdy o nas nie zapominał, zawsze 
z drużyną utrzymywał kontakt, zawsze podkreś 
lał, że jest Szesnastakiem, Czy to w czasie 
zbiórek Drużyny, na które w miarę możliwości 
przychodził, czy przy oficjalnych wystąpie- 
niach w Poznaniu i poza terenem Ziemi Wielko  
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polskiej ta więź z Szesnastką była utrzy- 
mana i podkreślana. 
(Tak było do wojny, do czasu barbarzyń- 
skiego najazdu Niemców na Folskę, 

Obok wszystkich innych cech Fajfra, 
dzięki którym był nam tak bliski, poznaliś- 
my w dniach wielkiej próby jeszcze jedną 
Jego cechę, najbardziej chyba wartościową 
- dzielność, Jak wiele treści mieści Się 
w tym słówie, Odwaga i rozum, szlachetność 
i dobroć, rozwaga i ostrożność, a gdy trze- 
ba - szaleńcza brawura, Takim był właśnie 
dh Franek w czasie okupacji, prawdziwy Po- 
lak, prawdziwy Harcerz, i 

" Nie jest rzeczą przypadku, że właśnie . 
Fajfra mianował Naczelnik Szarych Szeregów 
Komendantem Chorągwi Wielkopolskiej, 
w,„.ltomendę tę obejmuje z nominacji Marci=- 
niaka jego druh serdeczny i powszechnie zna- 
ny w całym wielkopolskim harcerstwie Fozna- 
Risk - hm Franciszek Firlik, Nastąpił okres 
ożywionej działalności Szarych Szeregów. 
Poważny był rozmach organizacyjny, Cała 
harcerska Wielkopolska była w konspiracji,," 
- napisanym zostanie później, Ten rozmach, 
ta ożywiona działalność - to właśnie zasłu- 
ga Franciszka Firlika, Danym mi było kilka- 
krotnie odwiedzić dha Firlika w tym okresie 
działalności, W ciszy konspiracyjnego miesz- 
kańia wykuwaliśmy linię na przerzut ża gra- 
nicę ludzi zupełnie "spalonych", a także 
tych, którzy jedyną możliwość walki z oku- 
pantem znajdowali w akcji Armii Polskiej 
na obczyźnie, Ileż to godzin strasznych 
okupacją a opromisnionych osobowością dh. 
Franka ustalaliśmy trasy, sposoby, godzi- 
ny i minuty czynności, i cały korowód in- 
nych szczególików tak bardzo potrzebnych 
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dla zabezpieczenia życia ludzi, którzy na 
pewien czas oddawali się pod naszą opiekę, 
Ileż wspomnień serdecznych, mimo grozy cza- 
sów, łączy się z tymi chwilami dzięki Faj- 
frowi, który pogodą swoją, niespożytą ener- 
gią, roztopnością i odwagą bez miary dawał 
nam przykład, dodawał otuchy, wlewał w prze- 
męczone drogą i niebezpieczeństwem ciała 
nowe siły i wiarę w słuszność akcji, A przy 
tym dh Franek nigdy nie ograniczał się do 
załatwiania spraw związanych ze służbą, Na- 
rażając własne życie starał się związanym 
ze sobą ludziom lub do niego przybywającym 
zabezpieczyć odpoczynek, sen i posiłek, nie- 
jednokrotnie sięgając do własnej kieszeni, 
Kto choć raz w czasie okupacji był łączni- 
kiem wie, co oznaczają te słowa, BY 

I w tym okresie, nie mogąc rzecz jasna 
głośno manifestować tego, cieszył się jednak 
Fajfer niepomierńie, gdy do współpracy ż 
Nim stawał Szesnastak, Nigdy nie zapomnę 
serdeczności powitania mnie, gdy jako łącz=" 
nik Pasieki i SZP zameldowałem się u Niego, 
serdeczności, która rozwiała z miejsca  ' 
wszelkie niepokoje związane z faktem przy- 
bycia na miejsce niebezpieczne obecnością 
zwycięskiego w tym okresie śmiertelnego 
wroga, ń JAYS 8 

Jedńę z najbardziej istotnych cech Har- 
cerstwa jest braterstwo, to prawdziwe bra= 
terstwo, które w każdej chwili i bez wzglę- 
du na okoliczności i niebezpieczeństwa ka- 
że przyjść z pomocą bliźniemu, Takim był 
właśńie Fajfer - prawdziwym Harcerzem, do 
ostatniej chwili, aż do odejścia na Wiecz- 
ną Wartę, MYSIA NRY | 

W 19441 roku zbrodnicza ręka barbarzyń= 
skiego okupanta zabrała najmilszego Fajfra  
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ch Szarych Szeregów. Był to cios wiel- 

KŁ, elo dzięki dh Frankowi cios ten nie mógł 

zmiażdżyć tych, co pozostali, To zasługa ta= 

kich ludzi jak Franciszek Firlik, Florian 

Marciniak, Eugeniusz Stasiecki, Tadeusz Za= 

wadzki, Andrzej Romooki i tylu, tylu innych, 

że Służba trwała dalej, że szeregi zwierały 

się jeszcze silniejszą wolą walki aż do Żwy= 
SZ: 

OBA Ska stało, że przez tyle lat grobowa 

milczenie otaczało pamięć prawdziwych Ludzi, 

Wyrządzono Im niewymierną krzywdę WPRO A 

którą naszym zadaniem jest naparawić. Famię 

Ich winna być otoczona największą czcią, a 

nasze myśli serdeczne winny Zawsze Im e. 

rzyszyć, 16ka ma najsłuszniejsze powody być 

dumną, że z jej grona wyszedł Harcerz, PR PAr 

go imię zaliczone zostało w poczet prawdzi - 

wych Bohaterów, Niech postać hm Firlika na > 

zawsże pozostanie w pamięci byłych, obecnyc 

i przyszłych druhów umiłowanej przez nas 

Szesnastki, 

hm Andrzej Fersten 

cart ka. prz RZ rości 

Alarm w Ignalinie, 

k 1929. 
R a0a debiwa obsadzona: dh hm Firlik, 

hm Wlekliński, phm Myszkier. zastę= 

SAW OREE zastępy "filków" i "Wyżłów" + 

najstarsze - to 6 i „mio klasiści,„(Obecnie 

te 1 11-te klasy. ł > 

R Dzień wypełniony szczelnie zajęciami, Po 
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intensywnym "łamaniu kości" podczas rannej 
gimnastyki, na boisku pokrytym jeszcze gdzie- 
niegdzie rosą, prawie wszyscy kąpiemy się 
chętnie w jeziorze, 

Obóz rozłożony w bliskim sąsiedztwie prze- 
smyku łączącego dwa jeziora, Granica państwa 
o 7 km, od obozu, Żydowskie małe miasteczko 
kresowe o 2 km, Korpus Ochrony Pogranicza - 
KOP = wojsko = także o 3=4 km, od obozu, 

Komenda obozu pilnie dbała o niemarnowa— 
nie czasu na zajęcia nie-harcerskie, Na ko- 
niec dnia, tak jak codziennie, ognisko jedno- 
czy nas przy gawędzie i wspólnym śpiewie, 
Końcowe tony trąbki oznajmującej nam ciszę 
nocną nie docierają do świadomości strudzo- 
nych i pełnych wrażeń AADNNORE 

Alarm, Jest godzina 23--, 
"Zrywamy Się na równe nogi, "Ciężki" 

alarm, Wszystko musimy więc zapakować do 
tornistrów., W namiocie zastępu mogą zostać 
sienniki i prześcieradła, 

"Myżły" koniecznie chcą pierwsi stanąć 
na linii zbiórkowej, Koniecznie przedtem za- 
nim "Wilki" zdołają się pozbierać, Kiedy wy- 
padamy z namiotów, aby przytroczyć koce i u- 
porządkować ekwipunek stwierdzamy, że ognisko 
obozowe pali się wielkim płomieniem = noc 
ciemna, bezgwiezdna, Komenda obozu także już 
ubrana z ekwipunkiem na plecach, bardzo zde- 
nerwowana, przynagla młodsze zastępy, Warta 
obozowa stwierdziła "nieprzyjaciela", Podo- 
bńo jakaś banda, Nie mamy absolutnie czasu 
nad tym się zastanawiać, Na początku alat- 
mu, tuż po trąbce, słyszymy kilka wystrza- 
łów pistoletowych. 

Pierwsze stanęły "Wilki" - po 7 min, 
i 30 sek, "Wyżły! guzdrały się o całą mi- 
nutę dłużej, Nawet najmłodsi - przy pomocy  
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wszystkich gotowych druhów, stanęli na linii 
zbiórkowej po 15 minutach, 

Najstarsze zastępy otrzymały zadanie na- 
stępujące: niespostrzeżenie przeczołgać się 
przez przesmyk i zapaść nad brzegiem lasu po 
drugiej stronie kanału łączącego dwa jeziora, 
Należy się przy tym liczyć z możliwością ob- 
strzału przesmyku przez nieprzyjaciela, 

Bkwipunek na razie zostaje w obozie, na 
straży którego pozostaje część harcerzy, 

zabieramy laski harcerskie, saperki, topor- 
ki,i linki, W obozie ruch i hałas maskujący 
wymarsz "Wilków" i "Wyżłów" do akcji, 

Na przedpolu kanału wykorzystujemy każdy 
krzaczek i każde załamanie terenu, U między- 
czasie księżyc zaczyna wyglądać zza chmury, 
Kiedy oświetla nam drogę, jesteśmy źli, gdyż 
musimy leżeć plackiem nieruchomo na mokrej 
murawie, Pali nam się pod nogami, bo nieprzy- 
jaciel może uciec, (Freszcie doczołgaliśmy się 
do przesmyku i cichutko przeszliśmy wbród na 
arugą stronę, Potem już skokami do lasu, 

Po pewnym czasie dochodzą do naszej grupy 
jesżcze dwa zastępy, Wyruszamy tyralierą w 
gęsto podszyty, ciemny, tajemniczy las, Skó- 
ra cierpnie na niejednym karku, 

Mimo to zachowujemy absolutną ciszę, Idzie- 
my prawie po omacku, 

Każdy krzak to tajemnica, za którą nie- 
wątpliwie siedzi nieprzyjaciel, 

Ostrożnie posuwamy się w głąb lasu, nie 
tracąc łączności w tyralierze. W gromadzie 
nasza siła, 

Trąbka odwołująca alarm zaskakuje nas 
wśród gęstego lasu, odpręża nerwy, Z żalem 
wracamy do obozu, 

ćwiczenia zakończyły się wspólną pieśnią 
urazie noc...' przy dogasającym ognisku i 
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ogłoszeniu pierwszego miejsca w alarmie, ŁZE wstaliśmy o godzinę później i nie 

nastyki, 
Nie uprze- 
dzone o 
ćwicze- 
niach mia- 
ster-zko 
obudziło 
Się i czu- 
wało do 
rana, Tak 
samo KOP 
na całym 
odcinku 
batalionu 
ogłosił 
alśrm i 
Patrole 

Ń 
ab pilnowały naszego obozu do 9-ej ra- 

. 

M.M, 

Iiszemy najnowszą historię Szesnastki, 
(Obóz Ietni 1957 - obóz letni 1957 - obóz-1,,) 

Obozowe migawki, 
  

„, Letni obóz harcerski 16-ki roku 1957 0d0- był się... Stop. Nie, nie tak, Bez wielkich 
wstępów. Może więc tak "od serca", konkret- 
nie i prosto... 

Można? No to zaczynam, | 
14 lipca była niedziela. Do obozu przyje- 

chali z wizytą rodzice, i Szybkim tempie 
opanowali namioty, kuchnię, Ój, właśnie, 
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kuchnie, 
Chłopcy, jak każdego dnia normalnie goto- 

wali obiad, Służbę pełnił zastęp drugi. Ma- 
musie rozsiadły się na ziemi wokół kuchni, 
Patrzą, kiwają niepewnie giowami, Smielsze 
wchodzą do'"wnętrza'" i próbują, Giocia iMaciu- 
sia, siostra naszego "brata Albrechta" i in- 
DG se 

Na następny dzień, po odjeździe gości po- 
deszżo do mnie kilku. chłopców z zastępu "Sę- 
pów't, Rozmowa toczyła się na temat wczoraj- 

Szych odwiedzin, I wówczas jeden z nich powie 
dział: 

- Druhu, jedna mamusia radziła: dosypcie 
jeszcze soli, adj dolejcie octu, jeszcze 
inna cukrzyła zupę Można byłO0.de+ LEBÓ... 
wie arun? Najl lepiej jednak jak my sami 
BRAY MJM 

Burzę w pełnym : słowa znaczeniu mie- 

liśmy na obozie dwa ży, Pierwsza była ta- 
ką vrawdziwą z eboi) i ulewnym deszczem, 
Druga wybuchła niespodzianie gdy pewnego mi- 
łego sobotniego wieczoru drużyna zeszła się 

na śpiew, I Wówczas zaczęło się, 
- "4 ja wam mówię, że artysta,,."- nie wy- 

trzymał spokojny, zrównoważony uplastuś" i 
włączył się całą duszą do dysputy, 

Gała zaś rzecz rozbijała się o punkty za 
występy artystyczne, "Orliki" brały w obro- 
nę wysoką stawkę, jaką było 10 punktów 
Frzecież w ich zas tępie był Jurek Kaczmarek, 
który swoim repertuarem piosenkarskim dostar- 
czał zastępowi masę punktów, Inni nie zgadza= 
li się z tym, Oni, cóż, nie mieli specjalis- 
ty w tej ażiedzinie, Dyskusja przeciągała się 
i gdy ogłoszono ciszę nocną, grupa najbardziej 
zacietrzewionych cichaczem wyszła z obozu,by 
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w lesie dalej prowadzić ożywione spory, Rej 
wodził Ederek, Kuba i "Słoń", Ale zespół dys- 
kutantów topniaż, Nie było zgody, Wreszcie,,, 
burza uciszyła się, Gdy wracaliśmy do obozu, 
nasze płonące,, pełne grzmotów nastroje ukoił 
przepiękny widok, w małej, przytulnej kotlin- 
ce "czwórka" miała ognisko, Czerwono - zżo- 
ciste jęzory ognia wznosiły się ku niebu, 
Wokół siedzieli skupieni harcerze, Nikt się 
nie OdzZywałŁ, Tylko słychać było trzaski pa- 
lących się gałęzi chrustu, 

"Cicha Woda! 

Bi z MYBB, ©,.BU LUB 

poa m. L/g/4 00 k8, 

"Pobudka, wstać, 
iiszyscy podnoszą się ze swych "łóżek" o ile 

koce położone na ziemi możnanazwać łóżkami, 
Śniadanie i opatrzenie się na drogę. Przede 
wszystkim uwagę zwracaliśmy aa obolałe nogi. 
uymagały one rzeczywiście "czute=j" opieki 
i współczucia, Wreszcie ruszyliśmy w drogę. 
Zbliżyliśmy się juź dość blisko Tatr, teraz 
zaś z każdym krokiem stawały się one większe, 
potężniały przed naszymi oczyma, Droga jed- 
nakże była jeszcze daleka, Słońce przygrze- 
wało silnie, ziemia jednak była zimna po wczo- 
rajszej burzy i deszczu, Szło się jednak weso 
ż0, nasze harcerskie humory nie "nawalały" 
nigdy, przeciwnie, im bliżej było do płaczu, 
tym głośniej śmiech rozbrzmiewał na naszych 
ustach, Bo rzeczywiście w drodze tej był 

chwilami powód do śmiechu, Oto co nam się raz  
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przydarzyło, Natrafiwszy na zimny potok przy 
naszej drodze, zatrzymaliśmy się, aby się po- 
krzepić orzeźwiającą wodą, Po lewej stronie 
drogi rozprzestrzeniał się duży świerkowy lag, 
między którym widniały niewielkie polanki, 
Po zaspokojeniu palącego pragnienia chcieliś- 
my ruszyć w dalszą drogę, gdy uwagę naszą 
zwróciło ogromne stado owiec, Jeden z nas 
wpadł na myśl, aby podzielić się z owieczkami 
poreją chleba, Najpierw podszedł "Swistak", 
Baranki otoczyły go, wspinały mu się na ra- 
miona racząc się okruchąmi, Nagle zadźwięczał 
azwonek i rozległ się potężny bek, To nądbieg 
potężny baran, Doprawdy, zadziwił nas swą po- 
tężną budową, dużymi rogami i sporym dzwon- 
kiem na szyi, Wtedy to nasz komendant, "Siwy 
Orzeł' przyszedł na koncept, aby baranowi za- 
rzucić ponadto na szyję nasz harcerski chle- 
bak. Nie namyślając się długo, chwycił pieru- 
szy lepszy chiebak i zgrabnym rucliem żarzu- 
cił go niczego nie spodziewającemu się bara- 
nowi na szyję, . 

Rany boskie, co się stało, 
Baran momentalnie stanął dęba, poderwał 

się i jak szalony z wściekłym pobekiwaniem 
ruszył naprzód, padł w jakąś kotlinkę, zro- 
bił gwałtowny wiraż w prawo, potem w lewo 

parę sekund znikł między świerkami, Całe 
stado na aźwięk dzwonka przewodnika - ba- 

rana, ruszyło truchtem ża nim i po chwili 
zostaliśmy na polanie sami, Zaś chlebak po- 
wędrował na szyi nieszczęsnego barana, Pęka- 
liśmy ze śmiechu widząc jak biedny chlebak 
obija się o nogi barana, paraliżuje: mu ruchy, 
uderza o ziemię powodując cudaczne podrygi 
zwierzęcia, Lecz "Siwy Orzeł" był w opałach, 
Był to bowiem, na nieszczęście, nie jego 
cenlebak, lecz Rysia, który już w duchu żegnał 

30R, ha Btr.>5 

archiwum 

- 23 — 

Płeśń 16—k 1, 
  

Czy wiosny blask, czy zimy szron 
Czy szumi las, czy gwiazdy lśnią 
Księżyca nów, czy słońca kwiat 
Bądź wesół, zdrów - przed tobą świat, 

Dziś my - 16-ta drużyna 
Niesiemy serc naszych .śpiew 
Po miastach, wioskach dolinach 
Na naszej ojczyzny zew, 

Nic nas nie zgnębi, nie zniszczy 
Nie zniknie młodości czar 
Dziś sen już jasny się wyśnił 
Q Polsce, która w nas trwa. 

Idziemy w świat przez życia mgły 
Fiosenka gra w nóg potężny rytm 
A każdy z nas, czy ćwik czy zuch 
Przez słońca blask woła - Czuj Duch, 

Dziś my - 16-ta drużyna,,, 

( Piosenka przyjęta jako pieśń drużyny 
od 1947 5h 

-Kartki, z pamietaika,., (dok, 

się już z nadżieją ujrzenia swej własności, 
Fo krótkim namyśle ruszył nasz "Orzeł" bie= 
giem tropiąc ślady stada, Po jakimś .czasie” 
ujrzeliśmy go wracającego i niosącego w rę- 
ku coś, co już w żadnym wypadku nie przypo- 
minało cejlebaka, Po wypraniu tego jednak 
i po szeregu zabiegów okazało się, że czarny 
od ziemi ten przedmiot rzeczywiście był opła- 
kiwanym przez naszego Rysia chlebakiem," 

(z obozu wędrownego 16=ki w 1947 nr  
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