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To jest właśnie to.”
Członkowie Olimpu w najróżniejszy sposób zinterpretowali te słowa, przybliżając Szesnastkę taką, jaką Oni
sami ją widzą lub widzieli na przestrzeni lat. Każdy
na swój sposób opowiada jaka jest SZESNASTKA. Jak to

Panteon Autorów

70

w życiu bywa, nie ma jednej odpowiedzi. Każdy inaczej
widział drużynę. Jak wiemy, nie jest to już dama. Liczy

Redakcja Sulimczyka nr 303
pwd. Tomasz Chmielewski, hm. Marek Gajdziński, pwd. Michał Jędrzejczyk, hm. Marcin Gierbisz, pwd. Mateusz Kaczkowski,
hm. Kajetan Kapuściński, hm. Lech Najbauer, hm. Maciej Sadowski [naczelny, skład], phm. Karol Walesiak,
pwd. Bruno Zawadzki, (hm.) Dyzma Zawadzki [vice-naczelny, korekta]

wszak niemal 110 lat. Nic wiec dziwnego, że w jej towarzystwie obracało się wielu i przynajmniej tyle różnych
obrazów można by nakreślić.
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Jest więc to Sulimczyk wspomnieniowy, co nie czyni
go ciekawym wyłącznie dla przeżywających te przygody druhów. Na kartach numeru 303 przeczytasz m.in.
o tym, jakie wspomnienia Szwejka przywołuje buszowanie w kartach kroniki. Lech z kolei opowiada, co mu
się przytrafiło, gdy odważył się spałaszować znalezione
w magazynie konserwy. Sopel poszukuje odpowiedzi na
pytanie, czym jest TO w Szesnastce, zaś Kajtek pisze
o pewnym figlarzu. Bruno podróżuje palcem po mapie
ochockich ulic, gdy Chmielu rozważa nad optyką trzech
pokoleń. Wreszcie Gierbo sięga do zapisków pierwszego
z drużynowych.
Wszystkie artykuły łączy Duch Szesnastki. Owa tajemnicza postać, która na okładce przysiadła na szczycie

Moja Szesnastka

Olimpu, jest w rzeczywistości obecna nie tylko w tekphm. Ka rol (Kęd z i or) Wa les i a k

stach instruktorów. Wierzę, drogi czytelniku, że miałeś
przyjemność spotkać w czasie zbiórki, biegu na krajki
i kostki, choinki czy obozu. Jest też w naszych szesnastkowych piosenkach, które możesz nucić przeglądając Sulimczyka. Niektóre znalazły miejsce na jego kartach. Jest też w newsach, które przeczytasz na stronie
www.16wdh.pl oraz w naszym foto archiwum, z którego
pochodzi większość umieszczonych w Sulimczyku zdjęć.

w S z es na s tce od 2 0 0 8 roku

Moi drodzy, Szesnastka jest dla mnie czymś niesamowicie ważnym, bliskim i żywym. Dawno temu, kiedy byłem
małym, grubym (i rudym) chłopcem, nie miałem nic,
co mógłbym zaoferować światu. I to dosłownie. Każdy,
kto chociaż raz mnie widział, wyobrazi to sobie z łatwością. To Warszawska Szesnastka wyrobiła we mnie cechy,
które w sobie cenię - nawiązywanie bliskich przyjaźni,

Życzymy Ci, drogi czytelniku, abyś w tych trudnych

wytrwałość, dystans do siebie, zaradność oraz umiejęt-

dniach, poczuł się jak w gromadzie przyjaciół! Poczuł,

ność samodzielnego rozstawiania dychy szybciej, aniże-

że Szesnastka, to jest właśnie to!

li wiele zastępów robi to współdziałając. Bo to też nasza

Miłej lektury. KLAWBOYS!

niebieskooka robi dla nas - wyciąga nasze najlepsze cechy, których często nie jesteśmy świadomi i szlifuje je.
Daje okazję się wykazać, aby jej zaimponować.
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To jest Duch Szesnastki, którego mam

czas z moimi zastępami w wielu gó-

nadzieję, że spotkacie i Wy - czy to

rach,

podczas biwaku, obozu, zbiórki, śpie-

czy rzekach. Przyjaźnie, które stwo-

wanek,

rzyliśmy

ogniska,

nocy

na

pomoście,

lasach

między

na

paru

jeziorach

gromadami.

gody

tu, kursu, kapituły czy komisji. Ten

fakcjonujących

Duch ma wiele imion. Dokładnie tyle,

które spotkają mnie jako Szczepowego.

ilu nas jest i było w tej komitywie.

To

A liczba imion rok w rok się powiększa

osób spoza harcerstwa mi zazdrości,

i mam nadzieję, że będzie trwać jesz-

a

cze przez naprawdę wiele pokoleń.

jakim jestem dziś.

Zapewne o tym wiecie, bo wcale się

To, czym jest Szesnastka, to styl życia,

z tym specjalnie nie kryjemy, ale na-

który wymaga wiele, ale jest niezwy-

prawdę jesteśmy świetni. I ludzie, któ-

kle satysfakcjonujący. Łatwo zresztą

rzy do nas przystępują, stają się naj-

poznacie się w tłumie najróżniejszych

lepsi. Ten duch Szesnastki spaja nas,

harcerzy, czy ogólnie ludzi - bo je-

facetów na najróżniejszych odcinkach

śli jesteście z Szesnastki, to ja rozpo-

szlaku

znam Was. A Wy mnie. I umówmy się,

życia,

w

zupełnie

unikalną

wędrownikami.
i

ambitnych

doświadczenia,

które

Kupa

Przy-

apelu, turnieju, warty kuchennej, zlo-

są

z

oraz

ukształtowały
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satyswyzwań

których

mnie

wiele

takim,

To jak to jest z tym
Duchem Szesnastki?
hm. Ka jeta n Ka p uś ci ńs ki
w S z es na s tce od 2 0 0 4 roku

grupę społeczną (mogę używać takich
określeń,

studiuję

socjologię),

czy-

to jest piękne.
Klawboys panowie, niech się wiedzie!

Kiedy

pójdziecie

do

naszej

Siedziby

znajdziecie

tam

niąc z nas niesamowicie przemiesza-

drewnianą tablicę, którą stworzyliśmy w dniu otwar-

ne grono. Przedstawicieli najróżniej-

cia naszej nowej harcówki. Wszyscy obecni na tym wy-

szych

zawodów

darzeniu zostawili na niej atramentowe odciski swoich

chłopaków

palców - to taka tablica założycielska, abyśmy pamięta-

i
z

warstw

społecznych,

zainteresowań.
Szesnastki.

Słowem:

Dzięki

temu

możemy

li kto nam towarzyszył kiedy rozpoczynaliśmy tę przy-

zaoferować sobie i innym wiele dobra.

godę.

I tak będę zawsze pamiętał swoje na-

Jeden z odcisków (dość zamaszysty...) należy do „Ducha

stoletnie

Szesnastki”. No i właśnie. Być może zastanawia Was

ścieranie

utożsamiając

ten

się

ze

trudny

światem,
dla

mnie

Kędzior na wspólnym obozie Szesnastki, sierpień 2020

kim ten Duch Szesnastki jest i co tam z nami robił?
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wstąpiłem

w

2004

roku. Pisząc to zdanie uświadomiłem
sobie, że było to dokładnie 16 lat temu.
I to pewnie nie przypadek, że właśnie

dzie Chorągwi czy Głównej Kwaterze

zastępów. A czasem wlewano go w for-

stwie, życiu zawodowym czy we wła-

OH-y ZHR.

mie zimnej menażki wody za kołnierz.

snym domu. Nawet jak po prostu jadę

Kilka razy porywał się razem z nami

sobie na rowerze czy idę po chodniku.

z motyką na słońce i wygrać TDP. Ale

Czasem sam nie wiem czy to odwaga,

widziałem też jak było mu smutno i jaki

siła, piękno, radość, głupota czy mą-

był sfrustrowany kiedy to się nie uda-

drość. Ale cieszę się, że ze mną jest!

wało. Pomagał się rozwijać, odnajdy-

I wierzę, że między innymi dzięki nie-

wać swoje zainteresowania czy nagrać

mu jestem kim jestem.

To naprawdę masa przygód i doświadczeń. I czy widziałem tam tego Ducha?

teraz piszę ten tekst. Być może to jego
Czasem

zasługa.

przybierał

formę

cwaniac-

kiego kołeczka w niezbyt prosto wyKilkanaście obozów, dziesiątki wycieczek i biwaków. Wiele wędrówek po
górach, spływów kajakowych, zbiórek
zastępów czy drużyny. Setki śpiewanek,

zjedzonych

wspólnie

posiłków,

rozmów wesołych ale też i tych trudnych.
stopni

Na
i

mundurze
sprawności,

wiele
A

zdobytych

także

wspo-

mnienie pełnienia wszystkich możliwych funkcji od zastępowego („Niedźwiedzi”) po szczepowego. A idąc dalej
reprezentowanie Szesnastki w Komen-
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mierzonej pryczy. Czasem przeszytej
kieszeni, kiedy nie chciało się komuś
poświęcać za dużo czasu na przyszycie obozowej plakietki. Wydaje mi się,
że kilka razy widziałem jak przysnął
na warcie nocnej, ale w razie alarmu
pierwszy stawiał się na zbiórce wyposażony w lagę i latarkę. Zawsze pomagał w czasie nocnej ulewy czy wichury. Często przybierał formę wypiętej
dumnie piersi gdy udawało się zdobyć
nowy

stopień

czy

wygrać

punktację

teledysk

disco-polo

(np.

taki,

który

ma już ponad 72 tysiące wyświetleń na

A jak to się stało, że jego podpis widnieje na pamiątkowej tablicy?

youtubie). Wiele razy motywował nas
również do pomagania bliźnim. Często
widać go w newsach na naszej stronie,
a na pewno jest w ostatnim numerze
Sulimczyka w sekcji z memami. Generalnie mimo pandemii i braku bezpośredniego

kontaktu

z

większością

z Was, co chwila widziałem go na swoim

facebooku.

Najczęściej

widzę

go

jednak w uśmiechu i życzliwych spojrzeniach przyjaciół, których w Szesnastce poznałem, na których zawsze
mogę liczyć i którzy ramię w ramię idą
dalej ze mną przez życie.
Nie wiem jak Wy, ale ja czuję jego
obecność na co dzień. Wydaje mi się,
że po prostu został mi w Szesnastce zaszczepiony i towarzyszy mi we
wszystkim co robię. Czy to w harcer-

Prawda jest taka, że podczas sprzątania któremuś z nas rozlał się atrament. Sytuację trzeba było jakoś uratować
osób
i

-

w

końcu

przyszło

zostawiło

na

nam

tyle

znamienitych

otwarcie
na

Siedziby

pamiątkę

swoje

odciski palców. Głowiliśmy się chwilę

nad

tym

jak

uratować

sytuację…

Na szczęście on przyszedł nam z pomocą.

A

przynajmniej

jego

podpis.

I myślę, że ciężko znaleźć jego lepsze
oblicze.
W tym miejscu pozostaje mi tylko szeroko

się

uśmiechnąć

i

zanucić:

„Bo

Szesnastka w życiu bracie - To jest
właśnie to”.
Czuwaj!
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Kiedyś do bycia harcerzem zachęcały

jące się w jedno słowo - „SZESNAST-

mnie z pewnością wszystkie wyjazdy,

KA” - sprawiają, że harcerstwo jest

zbiórki, biwaki i gry. Jednak z cza-

dla mnie nadal fajne, że nadal widzę

sem zabawa zaczęła ustępować obo-

sens swojej obecności w ZHR. Możli-

wiązkom. Zaczynając od zastępowego,

wym też jest, że to właśnie dzięki niej

kończąc na drużynowym, aby obecnie

dojdę do momentu, że bez zawahania

być wicehufcowym. Im wyżej w „hie-

będę mógł stwierdzić: „Jestem harcer-

rarchii” tym mniej w tym wszystkim

skim weteranem”.

takiej dziecięcej zabawy, więcej odpo-

Bo 16

w życiu to jest właśnie...

No

właśnie, co?
p w d. M a t e us z ( So p e l ) K a czk o ws k i
w S z e s n a s t ce o d 2 01 1 r o k u

Nie wiem jak wam, ale mi często zdarza się rozmyślać
nad bardzo specyficzną kwestią. Zastanawialiście się
kiedyś, w którym momencie naszej harcerskiej drogi
możemy stwierdzić, że należymy do ruchu już długo?
Kiedy przychodzi ta pora, gdy stajemy się harcerskimi
weteranami?
Jak pomyślę o takim Szwejku, albo Lesławie, to od razu
stwierdzam, że jeszcze dużo czasu minie, zanim w ogóle będę miał jakiekolwiek podstawy, by tak myśleć. Z
drugiej strony jednak mam swoje dwadzieścia lat, za
rok będę w Szesnastce dekadę. Dla mnie osobiście ten
czas jest bardzo długi. Wszystkie moje zainteresowania
trwały maksymalnie dwa lata. Harcerstwo jest jednak
wyjątkiem, który trwa właściwie połowę mojego życia.
Jak to możliwe?

303 SULIMCZYK

Sopel

wiedzialności, nawet można rzec rutyny.
Pomimo to nie zniechęciłem się do tego
co robię, nie zbrzydło mi harcerstwo.
Nadal czerpię radość ze wszystkiego,
co w nim robię. Także z odpowiedzialności. Wielu moich znajomych z drużyny przez te wszystkie lata przestało
się udzielać, znaleźli inne zainteresowania, przestało ich harcerstwo kręcić. Ja natomiast zostałem...
W

tym

momencie

odpowiem

Wam

na pytanie z tytułu artykułu. Szesnastka to jest właśnie to, co spowodowało,
że

nadal

chcę

być

w

harcerstwie.

Wszyscy moi przyjaciele ze środowiska, wszystkie wspomnienia związane
z

naszym

Szczepem,

nasze

tradycje,

mundury z krajkami i kostkami, każdy
wyjazd itd. Te wszystkie rzeczy, sumu-

Artykuł opatrzony zdjęciami z manewrów 16 WDH Sulima.
Kazuń Polski, 2011 rok.

11

12

SULIMCZYK

nr. pandemiczny

303

nr. pandemiczny

303 SULIMCZYK

Zawrat
Słowa: Andrzej Kossowski, muzyka NN

Już ciemna noc nad nami rozpięła swój płaszcz,
Przyszedłeś, aby z nami pomarzyć jeszcze raz.
I jesteś już w gromadzie, przyjaciół wszystkich znasz,
Więc usiądź przy ognisku i śpiewaj z nami wraz.
Zły humor odrzuć precz,
Troskami podziel się,
Bo w naszej bandzie to
Wszystko nieważne jest.
A swoją smutną twarz
Skieruj na ognia blask.

Duszno

w tej

Szesnastce

Posłuchaj szumu drzew.
O, teraz dobrze jest...
A kiedy po ognisku już wszyscy pójdą spać,
Ty zostań, popatrz w ogień, przeżyjesz jeszcze raz:

pwd . Toma s z (Chmi elu) Chmi elews ki
w S z es na s tce od 2 0 1 5 roku

Kiedy zostałem zapytany przez jednego Zawiszaka, czym

Czar wspomnień, dawne chwile i piękno górskich dróg,

dla mnie jest Duch Szesnastki, było to dla mnie pew-

A wtedy na wakacje pojedziesz w Tatry znów.

ne zaskoczenie – w końcu fraza powtarzana tyle razy

Zły humor...
Historia pieśni
Piosenka napisana przez Szczepowego 16WDH - Andrzeja Kossowskiego. Stała się czymś w rodzaju hymnu jednej z drużyn
ówczesnego męskiego szczepu 16WDH, która przyjęła nazwę „Zawrat”. Ktokolwiek siedział nocą przy harcerskim ognisku
Szesnastki, otoczony przyjaciółmi, ten zna atmosferę, którą ona tworzy i opisuje.

w moim środowisku nie powinna skrywać przede mną
tajemnic. Jednak w poszukiwaniu nietrywialnych odpowiedzi zamyśliłem się do tego stopnia, że wywnioskowałem coś trochę zaskakującego. Gdy dołączałem do
drużyny jako młody chłopak, byłem bardziej pewny jak
odpowiedzieć na takie pytanie. Co więcej przyczyną nie
był fakt, że była to część wymagań na młodzika (bo nie
była). Wtedy rozumiałem to jako niepowtarzalne grono znajomych i przyjaciół, w którym mogłem miło spędzić czas. Potem, jako przyboczny, postrzegałem Szesnastkę jako szlachetny kamień na pustyni. Poczułem,
że uczestniczę w czymś, do czego inni nie mają dostę-

Żelazny Termin 2016 - wyprawa na Zawrat, wrzesień 2016 roku
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pu. Szalone wyjazdy z szalonymi zna-

czasem robić duszno. Ciężko w koń-

niedoskonałości, nie widzą dla siebie

instruktorskich, nie weszło na Zawrat

jomymi, coraz więcej wyzwań i coraz

cu od ponad stu lat robić dokładnie

właściwego pola służby, nie potrafią

i stara się samemu zdefiniować czym

więcej możliwości. Byłem przekonany

to samo i jednocześnie wciąż być re-

odnaleźć tutaj swojego miejsca. Nie-

jest Szesnastka. I jak widać, czasem

o pewnej samodzielności naszego śro-

wolucyjnym i przełomowym, a to moim

którzy jako piętnastolatkowie, niektó-

nie wychodzi.

dowiska, w której co by się nie działo,

zdaniem jest tym, co nas wyróżnia.

rzy po oddaniu drużyny, zjeżdżają na

będzie tylko lepiej.
Wiele

się

Miałem okazję zaobserwować ze trzy

zmieniło,

gdy

to

właśnie

pokolenia

w

naszym

szczepie,

które

boczny tor. Zawsze ciężko jest podjąć taką decyzję, bo zawsze jest jakiś
przełożony, który się stara jej zapo-

Co by nie zostawić Ciebie, czytelniku,
w

zasmuceniu

i

niewiedzy,

przeka-

zuję również, że to wszystko co na-

mi przyszło być opoką na której rze-

przybierały trzy różne wizje Szesnast-

czywiście

Szesnastka,

ki. Nie jest to podział za względu na

jej

drużyn.

wiek, a raczej na nastawienie do tego,

Trzecie pokolenie z jakiejś przyczyny

dzo długo, a to środowisko cały czas

Chyba dopiero wtedy udało mi się uj-

co tworzymy. Najstarsze pokolenie na

widzi te potrzeby i przyjmuje nasta-

potrafi

rzeć tę końcówkę poprzedniego zdania.

pewno opowie tutaj o tym co to jest –

wienie zmotywowane do pracy próbując

nadzieję, że uda mi się wyjść kiedyś

Powstała wówczas duża potrzeba inte-

oni zawsze byli zaangażowani na tyle,

się z nimi mierzyć. Czasami wychodzi

jeszcze z domu, pojechać do jakiegoś

gracji, bo dopiero wtedy stwierdziłem,

na ile to było możliwe, więc nie muszę

nieudolnie, ale najważniejsze są chęci.

wiejskiego

że CAŁĄ Szesnastkę, jako wszystkich

prawić domysłów. Nie miałem niestety

Jestem chyba tym pokoleniem, które

Szesnastki z pierwszej ręki.

harcerzy i Zawiszaków, łączy coś wię-

wystarczająco okazji obserwować ich

nie poznało wielu naszych zwyczajów

cej niż wspólny numer. Nazwanie tej

w prawdziwej pracy przy drużynach,

relacji będzie dla mnie bardzo trudne,

jestem zbyt młody i dołączyłem zbyt

ale wiem, że niektórzy się tego ocho-

późno. To oni dzisiaj są ludźmi, któ-

czo podejmują na łamach tego pisma.

rych ludzie z całej Polski utożsamiają

a

funkcjonuje

przynajmniej

„Każde

jedna

pokolenie

ma

z

własny

czas,

każde pokolenie chce zmienić świat”
Finalnie okaże się to dopiero po poskładaniu

tego

Sulimczyka,

ale

z jakiejś przyczyny jestem przekonany,
że ów Duch Szesnastki znaczy coś innego dla różnych pokoleń instruktorów i harcerzy. Koncepcji tego Ducha
jest chyba tak wiele, że zaczyna się tu

biec, ale nie może się dogadać.

pisałem może się okazać nieprawdą,
bo instruktorem nie jestem jakoś bar-

mnie

zaskoczyć.

domku

i

Mam

poznać

tylko

historię

z naszym środowiskiem.
Dla kontrastu, widziałem też inne nastawienie,

wśród

innych

harcerzy.

Chyba przez jakiś błąd ci młodzi ludzie

postrzegają

nasze

środowisko

jako twór idealny. Ma to dla drużyn też
niestety negatywne skutki, zwłaszcza
dla starszych chłopaków i niektórych
młodych dorosłych. Nie potrafią ujrzeć

„Rodzinne” zdjęcie kadry Szesnastki na obozie, sierpień 2020 roku
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Zbiórka była jednym z niewielu miejsc,

drugiej

gdzie spotykaliśmy się poza zajęciami.

niałem możliwość integracji w gronie

Z każdym rokiem ta więź się pogłę-

harcerskim.

biała i rozszerzała, Szczep stał się dla
mnie nie tylko miejscem spotkań z kolegami, ale i przestrzenią, gdzie mogłem nabyć wiele praktycznych umiejętności.

Jako

osoba

mieszkająca

na

stronie

Wisły,

303 SULIMCZYK

bardzo

doce-

Dzisiaj nie wyobrażam sobie, jak potoczyłoby się moje życie, gdybym jako
jedenastolatek

nie

został

namówio-

ny, przez swoich kolegów na pierwszy
obóz harcerski.

Wawrze, mająca wielu znajomych po

HEJKA, TU YETI!
p w d. Mi ch a ł ( Y e t i ) J ę d r ze jczyk
w S ze s n a s t ce o d 2 01 4 r o k u

Cześć, tutaj Yeti i w tym krótkim artykule chciałbym
Wam opowiedzieć, czym jest dla mnie Szesnastka.
Pierwsze co przychodzi mi na myśl, to grono przyjaciół,

WĘDRÓWKA
słowa - Adam Halber;
muzyka - do utworu "Blowin' in the wind" Boba Dylana

Kto zliczy ile przeszliśmy już dróg,
ile słońc paliło twarz?
Kto zna co długiej wędrówki jest trud?
No, powiedz czy Ty to znasz.
Upał i kurz i myślisz już,
że to już koniec, że dno.

w którym zawsze znajdzie się czas. Na kreatywną dys-

Ale ten świat - czar młodych lat,

kusję dotyczącą, jakiegoś poważnego tematu, na gril-

tak bracie to właśnie to.

la, czy wspólny wypad gdzieś na weekend, ale przede
wszystkim to przyjaciele, do których zawsze będę mógł

Deszcz obmył twarz z pyłu ścieżek w śród gór.
Wiatr suszył pot czasem łzy.

zwrócić się o pomoc w potrzebie. Takie grono to rzecz,

Do snu kołysał nas nie jeden wiatr.

za którą najbardziej cenię nasz Szczep, jest to coś, co

lecz teraz Ja znaczy My.

każdy człowiek powinien w swoim życiu mieć.

Upał i kurz i myślisz już,
że to już koniec, że dno.

Trochę to dziwne, że chłopak mieszkający na Wawrze,

Ale ten świat - czar młodych lat,

jak ja, został harcerzem w Szesnastce, która działa na

tak bracie to właśnie to.

Ochocie. Dzięki moim kolegom, którzy namówili mnie
na pierwszy obóz w 2014, od tamtego czasu czułem
pewną więź z moim zastępem, kolegami i Szesnastką.

Historia pieśni
Historia tej piosenki sięga końca lat sześćdziesiątych, gdy zachodnie rozgłośnie radiowe wypełniały się spokojnym, melancholijnym ale jednocześnie mocno protestacyjnym w swej wymowie songiem Boba Dylana - "Blowin' in the wind". Był to
jeden z najbardziej wartościowych wyrazów buntu tzw. pokolenia 1968 roku. Adam Halber zakochany w tej piosence dopisał
do niej polskie słowa, mówiące o tym co było dla niego najważniejsze - o przyjaźni. O ciągłej aktualności przesłania zawartego w tej piosence świadczy nieustająca jej popularność w Szesnastce trwająca nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.

17

18

SULIMCZYK

nr. pandemiczny

303

nr. pandemiczny

Niektórzy wytykają nam, że gdybyśmy

Jak

urodzili się np. na Grochowie (zresz-

w swoim reportażu w drodze do Czę-

tą

mamy,

stochowy Władysław Reymont - „Jest

a później czasów mojego liceum” „Wy-

to sobie kilkanaście domków brudnych

spiana”) całkowicie inaczej byśmy na

i odrapanych srodze”. Miał oczywiście

to wszystko patrzyli, inna drużyna by-

na myśli okolice postoju przy karczmie

łaby nam pisana, też by nas wkurzali

„Ochota” (teraz skrzyżowanie Grójec-

ci w krajkach i w ogóle to dzieło przy-

kiej z Kaliską), która zaczęła historię

padku.

niedużej (choć najgęściej zaludnionej)

w

dzielnica

Ale

młodości

ostatecznie

Szesnastce.

Może

mojej

i

tak

inaczej

jestem
-

pisał

nieco

ponad

303 SULIMCZYK

sto

lat

temu

mam

dzielnicy w centralnej części Warsza-

szczęście od urodzenia, żyć i mieszkać

wy. Naszej dzielnicy. Ba, nawet Sie-

na warszawskiej, Starej Ochocie.

dzibę mamy przy jej geometrycznym

I dzięki temu jestem w Szesnastce.

sercu

(skrzyżowanie

Bitwy

i

Biało-

brzeskiej)!
p wd . Br un o Za wa d zk i
w S ze s n a s t ce o d 2 007 r o k u

W WA - O - C E- HA
Zastanawiając się, co znaczy dla mnie Szesnastka, pomyślałem że może warto pobawić się w skojarzenia.
Zacząłem sobie przypominać, jak w soboty rano wychodziłem szybko do piekarni na Filtrowej po chleb, wracałem do domu, brałem kromkę w dłonie i biegłem na
zbiórkę do Sue Ryder. Przypominałem sobie pierwsze
biwaki zaczynające się i kończące na Placu Narutowicza, piłeczkę na betonowym boisku „Słowaka”, coroczne
drogi krzyżowe w „Jakubie”, „Barykadę” na początku
września, rady na Nowowiejskiej…
Skojarzenie - Ochota.

Uroczystości pod pomnikiem „Barykada Września 1939” i odznaczenie Szesnastki medalem „Pro Patria”,
8 września 2018 roku
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Nie jest idealna. Parki mogłyby być

drogi Czytelniku, że zaraz po zakoń-

większe,

czeniu

skrzyżowania

bezpieczniej-

pandemii

znajdziesz

w

pią-

sze, ulice czystsze, co jakiś czas moż-

tek, koło 17:00 w skwerze Sue Ryder

na zobaczyć przemykającego w blasku

i w Parku Szczęśliwickim, co najmniej

słońca szczura, a na ławkach Placu, od

30

małego, widzę te same twarze. Bogata

i getrach.

jednak w zieleń i klimatyczne uliczki. Usłyszysz tu ukraiński, wietnamski, hindi i różne inne ciekawe języki
z Bliskiego Wschodu. Bogata w różne

kultury,

Nawet
i

narodowości,

meczet

młodsi.

mamy!

Rodowici

wyznania.

Ludzie

starsi

warszawiacy

jak

i ci, co dopiero zaczynają się osia-

harcerzy

w

krótkich

303 SULIMCZYK

spodenkach

(do niedawna), kościele, na Słowaku czy w Jordanku.
Nawet jeśli nie każdy już ten mundur co parę dni zakłada, to twarz nadal mu się cieszy, gdy zbije „pionę”
ze spotkanym młodzikiem i zapyta, co tam w Drużynie.

A warto się tam wybrać, zwłaszcza jeśli sam kiedyś tak biegałeś po punktach, lub nadal trochę biegasz. Bo cóż
tak nie poprawia humoru jak obserwowanie przyszłych zastępowych, przy-

Plac Narutowicza, SKRA, Pola Mokotowskie, Banacha,
Słowak i jego boisko, Jordanek po drugiej stronie ulicy,
Jakub, Grójecka, Dwa-Trzy, Sześć-Jeden, Staszic, Filtry, Nowa Ochota, Bitwy, Barykada, Szczęśliwice, Rakowiec, Biblioteka Narodowa...

bocznych i drużynowych, gdy jeszcze

To jest Szesnastka. To jest właśnie, ta nasza ochocka

nie potrafią zawiązać dobrze buta, czy

ekipa!

krajki?

dać w „stolycy”. Studenci Politechniki
i

Uniwersytetu.

Przekrój

Warszawy,

a może i całej Polski. Przekrój najnowszej historii poczynając od Reduty Ordona, przez carskie koszary, Barykadę Września po powstańcze losy
i smutny los cywili na Zieleniaku. Sam
miałem niebywałe szczęście mieć za
sąsiada powstańca, a do tego pewnego sierpniowego dnia zapukał do nas
starszy pan i zaproszony do mieszka-

Koło 19/20 skwer i park pustoszeje…
i gdzie oni wtedy wszyscy się podziewają?

Jako

drużynowy

„Grunwaldu”

uchylę ci rąbka tajemnicy - około 90%
z nich w obrębie ulic Chałubińskiego,
Al.

Niepodległości,

Żwirki

i

Wigury,

Batorego oraz linii kolejowych Warszawa-Radom,
I

to

jest

Warszawa-Pruszków.

piękne.

To

mi

się

kojarzy

z Szesnastką.

nia opowiedział historię naszego bal-

Ci sami, których co kilka dni widzę

konu, z którego strzelał do niemiec-

w

kich czołgów.

dyskoncie, piekarni, na tych samych

I w tym wszystkim My. Może nie zawsze
widoczni,

ale

założę

się

o

„stówę”,

mundurze,

kupują

w

tym

samym

stoiskach na Filtrowej i Banacha. Spotykam ich w podstawówce, gimnazjum

Filtrowa, Niepodległości, Reja, Kaliska, Słupecka - tu, w wydaniu rycerskim, lipiec 2010 r.
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Duch

błękitnookiej

ślicznotki
hm . M a ci e j ( Sa d e k ) Sa d o ws k i
w S ze s n a s t ce o d 2 004 r o k u

Posłuchajcie, co Wam teraz powiem…

303 SULIMCZYK

Ten w środku, to ja - Sadek. Jeszcze

wsze dawała sobie radę. W większości

w

turniejów zastępów oraz przy okazji

miarę

szczupły,

który

w

jesienne

przedpołudnie 2004 (dzięki newsowi na

obozowych

stronie wiem, że był to 20 październi-

drugie miejsce, często dzięki umiejęt-

ka) wziął udział w Rajdzie Pieczonego

nemu wykorzystaniu okazji do zdoby-

Ziemniaka. Klasy piąte SP nr 23 poje-

cia dodatkowych punktów. Przykładem

chały na trwającą cały dzień wyciecz-

może być tworzenie obozowej gazetki -

kę do Zalesia Górnego, podczas której

Lisie sprawy były przez kilka lat małą

rywalizowaliśmy o proporce, rozpala-

tradycją wyjazdowych tablic ogłoszeń.

liśmy ognisko i piekliśmy kiełbaski.

Podobnie było z pionierką. Drodzy, co

W połączeniu z barwnymi opowieścia-

to była za pionierka! Często była to-

mi starszych harcerzy, wiedziałem, że

porna, ciężka i odchylona tak, że zda-

i ja chcę dołączyć do tego zacnego gro-

wała się przeczyć prawom grawitacji.

na. Okazało się, że kolega ze szkoły –

Nie przejmowaliśmy się tym. Była na-

Kajtek [na zdjęciu z prawej], z którym

sza!

razem chodziliśmy na zajęcia sporto-

Z

czasem

punktacji,

Lisy

zajmowaliśmy

zostały

rozwiązane,

zdjęcie,

we, również chce się zapisać. Niedługo

Zdjęcie

potem spotkaliśmy Gierba [na zdjęciu

w powstaniu którego maczała palce siła przenikająca

z lewej], który miał być naszym zastę-

czas i przestrzeń. Bo jak inaczej wyjaśnić, że wszyscy

powym. Zastęp przyjął nazwę Lisy.

trzej wciąż się znamy i przyjaźnimy? Wciąż śmiejemy

Lisy

się tak jak wtedy. Wciąż jesteśmy harcerzami. Ba, wszy-

miały swój charakter. Nasz zastępo-

roku,

scy zostaliśmy harcmistrzami. Sądzę, że był to pewien

wy był prawdziwym królem ciętej ri-

ty,

przekorny duch, nawiedzający nas pod postacią mło-

posty i budził duży respekt. Mimo że

nały i organizowaliśmy najróżniejsze

dej, błękitnookiej ślicznotki. Zdjęcie (możesz zobaczyć

był pucołowaty i niewysoki. W sumie,

akcje.

je poniżej) wykonane niemal szesnaście lat temu, przy-

wszyscy byliśmy nieco pulchni i nie-

śmy być aktywni także poza Szesnast-

wołuje wiele wspomnień. Ciekaw jestem, czy zdołacie

wysocy. Nie byliśmy specjalnie szyb-

ką (o szczegółach możecie przeczytać

rozpoznać widocznych na nim harcerzy? To nasz zastęp

cy ani specjalnie zwinni. Byliśmy za

w newsach z ostatnich lat). Rodziły

– Lisy, wyruszający na pierwszy obóz. Zastęp, od któ-

to zgraną ekipą, która w trudach za-

się nowe znajomości, nowe przyjaźnie.

Przeglądając
które

stare

przywołuje

fotografie,
wiele

natrafiłem

ciepłych

rego wszystko się zaczęło.

na

wspomnień.

zmieniały

swój

skład,

jednak

jednak

nasze

cinały...

drogi

wciąż

Zaczęliśmy

się

tworzyć

przekadry

Szesnastki jako zastępowi, przyboczni
i

drużynowi.

Wspólnie

spływaliśmy

Pilicą w czasie ferii zimowych w 2009
zdobywaliśmy

penetrowaliśmy

Gdy

górskie

szczy-

warszawskie

przyszedł

czas,

ka-

zaczęli-
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będę tak mały i tak szczupły jak kiedyś, to przygoda,

Ballada o Szesnastce

która rozpoczęła się szesnaście lat temu, dała mi naj-

Słowa i muzyka Jarosław Kopaczewski

Na przestrzeni lat zrozumiałem, że choć już nigdy nie

wspanialszy skarb. Przyjaciół. Nie tylko tych ze zdję-

303 SULIMCZYK

A ja mam zielone sny.

cia, ale i innych, na których zawsze mogę polegać. Ta-

Ciągle gram w szesnaście i

kich, do których w pierwszej kolejności zwróciłbym się

Wszyscy wokół grają w oko,
Poker w życiu ciągnie ich,

w potrzebie oraz z którymi dzielę często najwspanialsze
przeżycia.
Można powiedzieć, że takich przyjaciół można znaleźć

A ja wpadłem zbyt głęboko

Ref:

I w Szesnastce i z Szesnastką

Bo Szesnastka w życiu bracie -

I w Szesnastce dobrze mi.

To jest właśnie to.
Inne liczby bracie -

wszędzie - zależy jak życie się ułoży. Ja jednak wiem,

Niosą tylko samo zło.

że taka przyjaźń narodziła się dzięki przeżyciom, któ-

A ja mam, szesnaście lat,

rych wspólnie doświadczyliśmy. Przeżyciom, w których

Nie wiem sam kto serce mi skradł.

zawsze uczestniczyła dumna, figlarna i zadziorna błę-

Chyba skradła je dziewczyna,
Co niebieskie oczy ma,

kitnooka - Duch Szesnastki. Jeżeli raz doświadczyłeś jej

Gdy Szesnastkę złapiesz
Jest Ci z Nią ho, ho,
A gdy nic nie trafisz,
To już bracie, to już samo dno.

A jej imię wciąż wspominam,

siły, już zawsze będzie z Tobą. Bo ona, Drogi czytelni-

Bo szesnastką jest, w Szesnastce jest,

ku, jest obecna we wszystkim, co robimy. Przywołując

Z Szesnastką jest jak ja.
Ref:

znaną balladę, można powiedzieć, że jest ona jak: przy-

Bo Szesnastka w życiu bracie (...)

jaciel, co nie opuści Cię i będzie razem z Tobą na jawie

A ja mam, szesnaście lat,

i we śnie, bo ona zamieszkuje serce Twe [i me i nasze

Nie wiem sam kto serce mi skradł.

wspólne też].

Chyba skradła je dziewczyna,
Co siedemdziesiąt blisko lat już ma*),
A jej imię wciąż wspominam,
Bo szesnastką jest, w Szesnastce jest,
Z Szesnastką jest jak ja.
Ref:
Bo Szesnastka w życiu bracie (...)
*) Słowa te ulegają zmianie. Śpiewano już ‚siedemdziesiąt z górą’, ‚osiemdziesiąt blisko’, ‚osiemdziesiąt z górą’, ‚dziewięćdziesiąt blisko’, itd.
Historia piosenki

Zastęp Lisy (prawie) 16 lat później. Sierpień 2019 roku

Jarek Kopaczewski podarował tę balladę Drużynie na 50-tym obozie letnim w 1979 roku. Od tego czasu cieszy się ona w
Szesnastce niesłabnącym powodzeniem. Dwuznaczna treść (nie wiadomo czy chodzi o szesnastoletnią dziewczynę, czy o
16WDH) bardzo odpowiada kolejnym pokoleniom harcerzy zakochanym w swojej drużynie równie mocno jak w swoich
dziewczynach.
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Obóz Szesnastki, sierpień 1979 r.

Gawęda

mistyczna o drzwiach
do zakrystii
hm . Ma r e k ( Szwe jk ) G a jd zi ń s k i
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Coś mnie tknęło, aby przed otworze-

w mszy tej wzięła udział również Dru-

niem nowego pliku Worda, zajrzeć do

żyna ze swoim historycznym sztanda-

naszej kroniki internetowej i spraw-

rem. Trzeba pamiętać, że owych cza-

dzić,

sach udział umundurowanych harcerzy

co

kronikarz

o

tym

napisał.

Otworzyłem stronę 16wdh.pl, wybra-

w

łem zakładkę „Kronika” i kliknąłem

traktowany

przez

na rok 1979. Tyle tylko, że kliknąłem

i

jak

nie dość precyzyjnie i otworzyła mi się

wywrotowej, wymierzonej w podstawy

karta kroniki z 1978 roku. Jeszcze się

socjalistycznej

nie zorientowałem. Przewijałem sobie

zdarzało się to zbyt często, bo zawsze

spokojnie stronę w dół, żeby zejść ni-

groziło

żej, do obozu, i gdy się zatrzymałem,

Widok

na monitorze pojawił się następujący

w kościele wywoływał zawsze entuzja-

tekst.

styczne reakcje wiernych. Nie inaczej

(…) 16 października (1978r. – przyp.

w S ze s n a s t ce o d 1 9 6 9 r o k u

aut.) w godzinach wieczornych, w koSulimczyk postanowił ukazać się ponownie w tym roku.

ściele

Cudownie! Co za radość! Redakcja poprosiła o teksty

coroczna msza święta w intencji Zawi-

wspomnieniowe, do motta: „Bo Szesnastka bracie, to jest

szaków. Po raz pierwszy od wielu lat

św.

Jacka

została

odprawiona

uroczystościach

policyjne

władze

przejaw

działalności

harcerskiej

na

przebieg tej mszy miał zupełnie wyjątkowy charakter. Oto, w połowie kazania, w którym ksiądz co chwila robił odwołania do pełnej poświęcenia

przyszło mi do głowy, żeby wspomnieć moment kiedy
ją po raz pierwszy usłyszeliśmy. A było to na ognisku
Święta obozu w 1979 roku. Odwiedziło nas wtedy liczne grono Zawiszaków, a wśród nich mój były drużynowy, bardzo wtedy znany aktor Jarek Kopaczewski (np.
główna rola Bolka Małolepszego w serialu „W słońcu
i w deszczu”), który tę piosenkę napisał, skomponował
ją

zaprezentował.

Od

razu

oszaleliśmy

na

mszy

było i tym razem. Tym bardziej, że

my ją śpiewać, nie tylko zresztą na ogniskach. Od razu

nam

Nie

konsekwencjami.

właśnie to”. Znamy wszyscy tę piosenkę, bo uwielbia-

i

był

harcerskie

praworządności.

poważnymi
drużyny

religijnych

jej

punkcie. Ale…
Harcerze Szesnastki na obozu w Bieszczadach, lipiec 1978 roku
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DOŚC TEGO! Nie będziemy się kryć po

rozumiał jeszcze wtedy, że jest świad-

krzakach

bezpieką.

kiem zwrotu w historii Polski i świa-

I tak jak stoi napisane w kronice, aku-

ta. Nie! To wydarzenie budziło w nas

rat tego dnia, o godzinie 18:30 zja-

emocje takie same, jakbyśmy się do-

wiliśmy się w kościele św. Jacka całą

wiedzieli, że jakiś Polak dostał nagro-

drużyną,

przed

w

i godności postawy harcerzy Szesnast-

pisać parę słów o tym… hm, przypadku

ki,

– zaraz się dowiecie, że nie jedynym.

i

z

zakrystii,

wybiegł

bezceremonialnie

bransa

od

stępujący

inny

ksiądz

odsuwając

mikrofonu,
komunikat:

cele-

wygłosił
„Ludzie

na-

dynał Karol Wojtyła”. Łatwo sobie wyobrazić, w jakiej atmosferze toczyła
się dalej ta msza i co działo się w kościele po jej zakończeniu. (…)

Przypadek? Wtedy, w 1978 roku, to też
był przypadek?

niki? Jeśli tak, to bardzo dziwny. Raptem parę minut wcześniej wysłuchałem
wzruszającego

reportażu

radiowego

o św. Janie Pawle II. Dziś jest 18 maja
2020 r. dokładnie 100 - rocznica jego
urodzin. W mediach od rana huczy na
ten temat. Od razu postanowiłem na-

z

naszym

dę Nobla, albo zdobył Mont Everest.

sztandarem,

którego

Bardziej

Msze

intencji

nut później, w Watykanie, na placu św.

naprawdę stało.

Piotra ogłoszono, że nowym Papieżem
jest

Polak,

kardynał

Karol

Wojtyła.

A dosłownie parę minut później, może

w Warszawie, z ust nowego Papieża

z radia, nie z telewizji, nie z Interne-

św. Jacka odbywały się regularnie od

tu, którego wtedy nie było, ale przez

lat. Tyle tylko, że dla dobra drużyny,

otworzone z impetem drzwi zakrystii.

w

która przecież działała wtedy oficjal-

cy brali w niej udział po cywilnemu
i nie zapraszali na nią harcerzy. Co najwyżej przychodzili tam wtajemniczeni
w to drużynowi i przyboczni, ale również po cywilnemu. Ja też, jako szarża,
dostępowałem tego zaszczytu. I właśnie w 1978 roku, będąc drużynowym
Szesnastki, postanowiłem powiedzieć

Sukces

prości ludzi uświadomili nam, co się

Kościele

Szesnastki

„Wielki

miał orła w koronie. Dokładnie 14 mi-

się!”. Wiadomość ta dotarła do nas nie

Zawiszaków

w

kategorii

Rodaka”. Ale jeszcze w tym autobusie

harcerzy

i

święte

w

nie wolno nam było wtedy używać, bo

padły znamienne słowa „Nie lękajcie

nie w komunistycznym ZHP, ZawiszaPrzypadek z tym pomyleniem kart kro-

i

16 minut od rozpoczęcia naszej mszy

mamy

nowego Papieża. Jest nim Polak - kar-

prl-owską

mundurach

przedwojennym

Harcerze Szesnastki podczas Festynu Chorągwi, wrzesień 1978 roku
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Jakaś starsza Pani podeszła do mnie,
bo byłem tam najstarszy, i zapytała,
czy to prawda, o czym mówią chłopcy.
Prawda, odpowiedziałem. Dowiedzieliśmy się o tym na mszy Świętej w kościele św. Jacka. Kobieta, tak jak stała
przed mną, padła na kolana i zaczęła
się modlić. W autobusie! Wyobrażacie
to sobie! Na to podniósł się jakiś jegomość jadący z tyłu pojazdu. Podszedł

Większości z Was nie było wtedy na

zapytać się co się dzieje. Opowiedzia-

świecie. Ale na pewno wiecie, choćby

łem mu. Starszy pan rozpromienił się.

z lekcji historii, co się później wyda-

Wyrzucił ręce do góry, jakby właśnie

rzyło. Ja Wam natomiast opowiem, co

ukończył maraton i po cichu powie-

się wydarzyło w autobusie linii 157,

dział do nas „No to teraz, to już ko-

którym wracaliśmy ze Starego Miasta

niec z komuną!”.

na

Ochotę.

Byliśmy

tak

rozentuzja-

zmowani wiadomością jaką usłyszeliśmy, że wszyscy harcerze rozmawiali
tylko o tym. Oczywiście, nikt z nas nie

I nie mylił się! Znacie historię. Można by o tym długo. Ale ja zamknę, ją
w jednym zdaniu. I zstąpił Duch Twój
i odmienił oblicze Ziemi. Tej Ziemi.
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Minęły lata. Ale cóż to jest ćwierć wie-

głupio, ale to taki komendancki obo-

ku w historii kraju. Polska na powrót

wiązek), siadam i mój wzrok pada na

stała się Polską i częścią cywilizowa-

drzwi od zakrystii Przypominam sobie

nego świata.

sytuację z przed ponad ćwierć wieku.

Była sobota, 2 kwietnia 2005 r. Od kilku tygodni wszyscy już wiedzieliśmy,
że Papież ciężko choruje i że zbliża się
koniec jego ziemskiej pielgrzymki. Byłem wtedy komendantem mazowieckiej

Coś mi mówi, że tu, w tym miejscu,
zamknie się pętla czasu. Trwamy na
modlitwie.

Śpiewamy.

Harcerki

leją

łzy. Harcerze z trudem się powstrzymują.

chorągwi i razem z chorągwią żeńską

O godzinie 21:37 otwierają się te same

postanowiliśmy zorganizować modli-

drzwi od zakrystii.

tewne czuwanie, dla harcerek i harce-

303 SULIMCZYK

Warszawa, 18 maja 2020 r.

rzy z całej Warszawy, nie tylko zresztą z ZHR. Sprawami organizacyjnymi
zajęły się harcerki. Bardzo się ucieszyłem, kiedy zakomunikowały mi, że
na miejsce czuwania wybrały kościół
św. Jacka. To mój - to nasz zawiszacki kościół. Zawsze czułem się tam jak
w domu. Trudno o lepsze miejsce na
trudne chwile przeżywane w harcerskim gronie. Zaczęliśmy o 19-tej.
Wchodzę

do

kościoła

kilka

Niech

mi-

nut wcześniej, a tam już tłum ludzi

mnie miejsca w pierwszej ławce (wiem

Duch Twój...

hm. Ma rek (S z wejk) Ga jd z i ńs ki
w S z es na s tce od 1 969 roku

w mundurach. Cisza, wszyscy skupieni. Podchodzę do zarezerwowanego dla

zstąpi

Szwejk w czasie Białej Służby po śmierci papieża
Jana Pawła II, 8 kwietnia 2005 r.

Zdjęcie wykonał ks. Tomasz Bojasiński . Ilustruje ono
słynne słowa Papieża Jana Pawła II „Niech zstąpi duch
Twój i odnowi oblicze Ziemi - tej Ziemi”.
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Księdza Tomka poznałem przypadkiem

nie miało przebieg dość dramatyczny.

wiście niczego przy nas nie znalezio-

dokumentował zabytki Warszawy, miał

pod kościołem św. Marcina kiedy wra-

Było to 3 maja 1982 roku. AFS czyli

no, więc mogliśmy wrócić do domów.

ogromną kolekcję chrząszczy, był wie-

całem z jakiejś zbiórki kręgu KIHAM.

Agencja

na

Wiedzieliśmy, że kościół św. Marci-

loletnim Prezesem Warszawskiego To-

Szedłem

do

zlecenie podziemnej Solidarności wy-

na jest pod stałą obserwacja tajnia-

warzystwa Entomologicznego, a w sa-

mnie nieznany mi ksiądz i uśmiecha-

konywała dokumentację fotograficzną

ków. Odczekałem aż

mym Kościele był wikariuszem parafii

jąc się mówi: Szesnastka Klaw Boys!.

z przebiegu manifestacji ze specjalnym

stracji opadnie”

zadaniem

udałem się do ks. Tomka po zosta-

diecezjalnej Komisji Śpiewu i Muzyki

wiony u niego depozyt.

Kościelnej, odpowiadał za konserwację

w

mundurze.

Podchodzi

Stanąłem jak wryty. Po 5 minutach byliśmy już zaprzyjaźnieni. On z Szesnastki,

w

której

zdążył

być

jeszcze

przed wojną i ja z Szesnastki. Jak się
później

przekonałem

cechowała

go

ogromna ciekawość ludzi i serdeczne
zainteresowanie jakie okazywał nawet
nieznajomym. A co dopiero mnie Zawiszakowi i drużynowemu Szesnastki.
Rozmawialiśmy

chyba

godzinę

prze-

chadzając się po Starym Mieście.Kiedy
się rozstawaliśmy wręczył mi tą właśnie odbitkę - z dedykacją na pamiąt-

Fotograficzna

Szesnastki

fotografowania

tajniaków i prowokatorów.

ubeckich
Demon-

„kurz po demon-

i w połowie czerwca

Niestety ks.

przewodniczącym

archi-

stracja została brutalnie stłumiona. Na

Tomasz już nie żył. Zmarł

okrążonej przez ZOMO Starówce trwa-

1982 roku. Aparaty i filmy oczywiście

cezji.

ły regularne bitwy. Wykonaliśmy masę

odzyskałem. Wydała mi je jakaś sio-

pojęcia. Sam nigdy nawet jednym sło-

zdjęć.

skończyły

stra. Wtedy dopiero dowiedziałem się,

wem się nie pochwalił. Nasze rozmowy

się klisze. Mogli wracać. Ale sprawa

że ks. Tomek był osobą nietuzinkową.

dotyczyły

nie była taka prosta. ZOMO kontrolo-

Oprócz tego, że był księdzem, że po-

i tego co w tym burzliwym czasie dzia-

wało wszelkie wyjścia z obrębu Sta-

magał potrzebującym, był także zna-

ło się wokół nas.

rówki. Podejrzanych o aktywny udział

nym

Chłopakom

szybko

fotografikiem

i

6 czerwca

katedralnej,

organów kościelnych w całej archidieNie miałem o tym wszystkim

głównie

Boga,

harcerstwa

przyrodnikiem,

w demonstracji spisywano i rewidowano. Na szczęście chłopakom udało się
wynieść aparaty i klisze pod ubraniami. Umiejętnie wmieszali się w tłum

kę.

Ja i Artek Baczyński mieliśmy więcej
Nasza

znajomość

nie

trwała

jednak

długo. Spotkaliśmy się zaledwie kilka razy. Ks. Tomek mieszkał w wieży
kościoła św. Marcina - tak bliskiego
sercom warszawskich harcerzy i tam,
gdzie po wprowadzeniu stanu wojennego działał Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i
ich Rodzinom. Ostatnie nasze spotka-

klisz i zostaliśmy dłużej, aż do samego końca - do zmroku. Teraz wyjście
ze Starówki z aparatem nie było już
możliwe. Rewidowano każdego.
stawiliśmy

więc

naświetlone

Zoklisze

i aparaty u ks. Tomka w jego pokoju na wieży i udaliśmy się do bramki
przy pomnika Kilińskiego. Oczywiście
spisano nas i zrewidowano. Ale oczy-

Harcerze Szesnastki na mszy w intencji odrodzenia harcerstwa, wrzesień 1982 r.
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SZWEJKOWA BALLADA
słowa Marek Gajdziński (Szwejk)
muzyka do piosenki ‚Barwy Piosenki” - autor nieznany

Jak długo będziesz druhu z Szesnastką włóczył się,
przez pola i przez lasy, przez miasta i przez wsie,
tak długo tę piosenkę na ustach będziesz miał,
tak długo będziesz ten refren znał.
Ref:
Piosenka jest w wędrówce jak nieodłączny cień.

Obóz 16 WDH, lipiec 1928 r.

Najdziwniejsza

przygoda

Piosenka to przyjaciel, co nie opuści Cię
i będzie razem z Tobą na jawie i we śnie,
hm. L ech N a jb a uer

bo ona zamieszkuje serce Twe.

w S z es na s tce od 1 986 roku

Kiedy z trudem kroczysz, ramiona plecak gnie,
gdy pot zalewa oczy, a w ustach ślina schnie,

Oto najniezwyklejsza harcerska przygoda, jaka mi się

zaśpiewasz w rytm Twych kroków i iść Ci będzie lżej,

przytrafiła. Nie twierdzę, że najciekawsza, najważniej-

zrozumiesz właśnie wtedy refren ten.
Ref:

sza, największa. Po prostu – najdziwniejsza. A było to
tak…

Piosenka jest w wędrówce (...)
Głęboko Ci w pamięci zaryją słowa tej

W ramach próby na wywiadowcę miałem wykonać tzw.

piosenki co w wędrówce narodziła się,

spis z natury. Chodziło o to, żeby każdy przedmiot znaj-

piosenki, której słowa szumi las i gwiżdże wiatr,

dujący się w magazynie, każdy kociołek, namiot, mło-

piosenki, której sens zna każdy skaut.

tek, saperkę i pudełko gwoździ (na szczęście nie każdy

Ref:

gwóźdź) spisać, dzięki czemu kwatermistrz wiedział, ile

Piosenka jest w wędrówce (...)

czego mamy i co trzeba dokupić przed obozem. W dawnych czasach (lata 80-te XX wieku, czyli bardzo dawno)
nie było tak łatwo, jak teraz i nie można było iść do Ca-

Historia piosenki

storamy po piłę albo wiadro. I to nie dlatego, że szalała

Marek Gajdziński napisał tę balladę w 1976 roku na obozie wędrownym w Górach Stołowych.
Pierwsze publiczne wykonanie nastąpiło miesiąc później na obozie w Karwieńskich Błotach.
Piosenka zyskała sobie ogromną popularność i śpiewana jest w Drużynie do dziś (2001r.).

jakaś epidemia i sklepy były zamknięte; po prostu, tych
sklepów jeszcze nie było.
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Przygotowałem się do zadania najle-

ju. Ani kwatermistrz, ani drużynowy

aby się tego dowiedzieć. Sięgnąłem do

lewie rybki, chyba śledzie. Było ich

piej jak mogłem. Poświęciłem nawet

nie przypominali sobie takiego przed-

mojego spisu w kategorii „kuchnia”,

szesnaście!

zeszyt do geografii, w którym zamie-

miotu. Oczywiście nie mieli też klu-

a następnie wydobyłem z zakamarków

rzałem

zaopatrzony

cza do kłódki. Prawdopodobnie zbędną

magazynu otwieracz do puszek. Powo-

w rękawice (żeby się nie pokaleczyć,

skrzynkę podrzucił któryś z harcerzy

li przeciąłem blaszkę; jeśli zawartość

sami wiecie, ile różnego żelastwa za-

(wiadomo – tradycja), albo zapomniał

jest zepsuta, to powinienem to wy-

lega

wziąłem

odebrać po obozie. Jednak poszukiwa-

raźnie poczuć. Ale nic nie zapowiada-

się do roboty. Żeby rzetelnie ją wy-

nia wśród zastępowych nie dały rezul-

ło niemiłej niespodzianki. Przeciwnie

konać musiałem wynieść z magazynu

tatu. Postanowiłem sprawdzić, co jest

– pachniało smakowicie i bardzo za-

wszystko, co się w nim znajdowało,

w środku. Miałem w domu kilka klu-

chęcająco. Kiedy odciąłem wieko zo-

a następnie ułożyć z powrotem, przy

czyków. Może któryś z nich będzie pa-

baczyłem spoczywające w oliwnej za-

czym

sował do kłódki?

umieścić

zwykle

każdy

w

spis

i

magazynie),

przedmiot

trzeba

było

opisać. Podzieliłem spis na cztery kategorie: namioty, pionierka, kuchnia
i pozostałe. Pracowałem kilka godzin,
a kiedy wreszcie skończyłem i miałem

zamykać

magazyn,

zauważyłem,

że za drzwiami ukryła się jakaś niewielka drewniana skrzynka zamknięta
na kłódkę. Opisałem ją w zeszycie do
geografii, który awansował na arkusz

*
Poszedłem

do

magazynu

po

łyżek

i

widelców.

Wytarłem

je-

den z nich chusteczką i postanowiłem
spróbować świeżo ułowioną zdobycz.
Nabiłem

pierwszą

rybę

na

widelec

i

ugryzłem kawałek.

*

*

dniach. Niestety, żaden z kluczy nie

potrzebę zakończywszy nie możem się

mam otwartą puszkę ze śledziami, a w

otworzył skrzynki. Pozostało mi więc

oporządzenia doczekać, a ty sobie bie-

drugiej widelec.

tylko jedno: wziąłem piłkę do metalu

siadujesz?

- Zabieraj się do roboty! Odpinaj zbro-

(dzięki spisowi wiedziałem, że mamy
coś takiego) i zacząłem piłować kłódkę. Po jakimś czasie udało mi się przeciąć stalowy kabłąk i wreszcie mogłem
otworzyć skrzynkę.
Nie

było

wiałych

tam

zwój

nic

ciekawego:

sznurka,

gwoździ

i

nieco

jakieś

zardzekolorowe

przygody? – zapytacie.

szycia proporczyków. Na dnie leżała
prostokątna

metalowa

Siedziałem pod drzewem, a nade mną

ję, niecnoto! – wrzasnął na mnie czar-

stał jakiś olbrzym (tak mi się wyda-

ny rycerz. A ja, jakoś tak odruchowo,

wało) w czarnej i bardzo zakurzonej

zanurzyłem widelec w konserwie i na-

zbroi, patrząc na mnie ciemnymi oczy-

dziawszy nań kawałek śledzia – zja-

ma spod podniesionej zasłony hełmu.

dłem.

trochę

szmatki, pewnie resztki materiałów z

puszka,

przy-

pominająca konserwę rybną. Co może
Moje znalezisko nie dawało mi spoko-

ka

Zobaczyłem, że w jednej dłoni trzy-

I to wszystko? – zapytacie. I tyle tej

W zasadzie tak. No, prawie.

znalazłem otwieracz musi też być kil-

- A tuś mi, kwiatku lipowy! To my tam

drutu,
Koniec.

go spisu, żeby wiedzieć, że tam, gdzie

kilku

spisowy i postawiłem na jednym z regałów.

Nie potrzebowałem zaglądać do moje-

być środku? Nie było innego sposobu,

- A co ty za widełki dzierżysz, cóż to
za infernalne atrybuta?
*

*

*

Ławka szkolna w ostatnim rzędzie była

ki. Podskoczyłem z przestrachu i spo-

wąska i niewygodna. W moją stronę

strzegłem, że wciąż trzymam w rękach

człapał

monoklu

widelec i puszkę z rybami. W tej sa-

i z patykiem w dłoni. Stanął przede

mej chwili z pierwszej ławki dał się

mną i z całej siły uderzył w blat ław-

słyszeć hałas, jakby butelka spadła na

siwy

mężczyzna

w
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prześladowca

gwałtownie

i

podreptał

odwrócił

my, kolego, a już na arytmetyce – w

w

żadnym razie. Janusz – wyciągnął do

Małe okienka wpuszczały do drewnia-

objaśnił, dlaczego ten obóz w Białce

mnie rękę, ale widząc, że obie moje są

nej izby niewiele światła. Na ścianach

zapamiętamy na zawsze, my i nasi na-

zajęte, machnął tylko i wskazując na

wisiały

stępcy. Ale wpierw nim to się stanie,

swojego towarzysza powiedział:

unosił się ich charakterystyczny za-

udekorujemy

pach. Najwyraźniej trafiłem do jakie-

wieńcem – nie z lauru czy wawrzynu,

goś pasterskiego szałasu. Na środku

ale z prawdziwych kostek, jakie nasi

paliło się łuczywko zatknięte w me-

podhalańscy gospodarze noszą na ka-

talową

peluszach. Honor ten przypadnie dziś

tamtą

stronę.
-

To

znowuż

ty,

panie

Olewiński,

szutki wyprawiasz?? – zapiszczał jego
głos.

- A to Jurek Wądołkowski. Niech kolega przyjdzie dziś na siódmą wieczór do

Dwóch siedzących przede mną chłop-

Agrykoli, zobaczy kolega, jak się jada

ców w szkolnych mundurkach odwró-

wedle skautowej mody.

ciło się i jeden z nich powiedział:

kolegą

ujął,

bo

inaczej

byłoby

Kiwnąłem głową i żeby nie zabrudzić

tuleję,

skóry,

a

a

wokół

w

powietrzu

niego

krążył

łem kolejnego śledzia.

*

*

*

Staliśmy w szeregu nad brzegiem rzecz-

Wszyscy parsknęli śmiechem i obrócili

ki. Przed nami defilował młody czło-

się do mnie. Po brodzie ciekła mi kro-

wiek w kapeluszu z szerokim rondem,

pla oliwy, bo właśnie włożyłem do ust

które z jednej strony było podwinięte

kawałek rybnego przysmaku.

Przyjaciele!

–

powiedział.

–

*

*

*

Noc była ciemna, że oko wykol. Leże-

płachty namiotów i krążących między

liśmy w wysokiej trawie i staraliśmy

nimi wartowników.

W pewnej chwili zza chmur wysunął
Pierwsza wycieczka do Grotowic, 1912 r.

wiadomo-

widelec w śledzia.

Ale my ich i tak przerobimy na szaro.

gaju w Grotowicach?

doczekać

pora, abym odkrył wam mój zamiar i

i dodał – Liczniejsze warty wystawili.

Kto ma chęć być czempionem małpiego

się

przejęcia, całkiem odruchowo, wbiłem

jeden z nas wskazał ręką przed siebie

- No, który chce pierwszy popróbować?

mogłem

więc, w ostatnim dniu obozu, przyszła

- Pilnują się Reytaniacy, nie ma co –

kapeluszu dziarsko krzyknął:

harcerza

ści kto zasłużył na góralskie kostki. Z

wania i harmider.

co wyglądało na most linowy. Ten w

najlepszego

Dziś

mrok. Z oddali słychać było nawoły-

między brzegami strugi rozpięto coś,

- Druhu! Tu jest jeden taki, co by po-

Nie

się przebić wzrokiem otaczający nas

do góry. Teraz dopiero zauważyłem, że

Jeden ze stojących w szeregu krzyknął:

przygarbiony.
-

*

nie komu innemu, jak…

oliwą kajetu do arytmetyki, pochłoną-

z

kolegą krucho. Na lekcjach nie jada-

próbował, ale akurat śniada.

owcze

*

wysoki i szczupły młodzieniec, lekko

- Ma kolega szczęście, że się Pietrek
za

*
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się księżyc i zobaczyliśmy jaśniejsze

- Koza ze swymi w lewo, jak zawsze,
i na mój znak zrobić troszkę hałasu.
Reszta za mną.
Poderwał się, a za nim kilku innych i
schyleni podbiegli w kierunku obozu.
Chciałem biec z nimi, więc, aby było
mi łatwiej, wsunąłem widelec w usta
i...
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- Patrzcie, jaki tłusty hering, zaraz
*

*

*

Najpierw śniadanie, po nim gra, potem

skończy jak wasz Goering!

zajęcia sportowe i obiad. A wszystko

Grupka chłopców podnosiła drewnianą

pióropusz na szczycie i dwa dodatkowe

konstrukcję, nawołując chóralnie:

po bokach.

- Hej – raz! Hej – raz!

Poczułem na ramieniu czyjąś dłoń i

połknąłem całego śledzia nawet go nie

usłyszałem donośny głos:

rozgryzając.

Wreszcie udało im się umieścić dłuż-

Niemcy rzucili się na mnie, a ja pry-

tak zorganizowane, aby nikt nie do-

snąłem na drugą stronę ulicy i biegnąc

Kątem

oka

Zasiedliśmy wokół dzbanka kawy zbo-

zobaczyłem

żowej. Janek dzielił między nas czarny

jeszcze wślizgujących się do piwnicy

sze żerdzie w przygotowanych wcze-

- Brama pierwsza klasa z wygodami!

śniej dołkach i moim oczom ukazała

I prosta, i zgrabna. Zobaczcie, wia-

się brama do obozowiska. Wystawały

ra – jesteśmy najszybsi z polskiego

z niej odpowiednio przycięte sosno-

kontyngentu. Od dziś taką bramę bę-

jąc się po wygodnie przespanej nocy.

we belki, tworząc jakby geometryczny

dziemy nazywać Gödöllő, na pamiątkę

Naszemu zastępowi wypadł nocleg na

jamboree.

sianie,

- A ty – spojrzał na mnie z góry –

myślił się, że to harcerski obóz.

chleb. Nie mogłem się doczekać popo-

kolegów.

łudnia, kiedy miał się rozpocząć bieg
Wyszliśmy przed stodołę, przeciąga-

o

pozostałych

nic

nie

na stopień wywiadowcy. W zamyśleniu
położyłem na pajdzie kawałek wyjętego z puszki śledzia. Wsunąłem kanap-

wie-

kę do ust i wtedy uświadomiłem sobie,

dzieliśmy, poza tym, że kwaterowali

że zaraz stracę swoją wielką szansę i

w innych miejscowościach. Wiadomo –

znów pojadasz, zamiast pomóc?

nigdy nie zdobędę upragnionego wy-

konspiracja. Ale nikt nie narzekał. No,
Wzruszyłem ramionami, bo już wiedziałem, co będzie dalej – przyszedł

*

*

*

*

Niemcy co chwila wchodzili i wycho-

Nagle wpadła mi do głowy myśl, może

dzili z budynku. Nie sposób było wśli-

szalona dla kogoś innego, ale nie dla

zgnąć się choć na chwilę, nie mówiąc

mnie, który tak lubił zajadać konserwy

już o wyniesieniu czegoś na zewnątrz.

rybne.

Woźny

wszystko

przygotował,

miał

klucz do izby i zgodnie z planem uchylił okienko w piwnicy, żebyśmy mogli
wskoczyć i wynieść archiwum i sztandar. W sąsiedniej bramie czekała ryksza, którą mieliśmy zawieźć wszystko do domu Michała. Ale do szkoły nie
można było podejść.

nie wiedzieli, gdzie jesteśmy.

czas na kolejny kęs.

Ikoniczna brama na zloocie w Gödöllö, sierpień 1933 r.

*

*

Piwnica była niska i zakurzona. Pło-

sztandar, archiwum i mundur Jacka.

myk świeczki oświetlał kilka stojących

Łatwo znajdzie, pamiętajcie: w piwni-

blisko siebie postaci. Dwóch chłopców,

cy na rogu…

przyklęknąwszy, ostrożnie wsuwało do
płytkiego dołu skrzynię z metalowymi

do

okuciami. Jeden z obecnych, w słabym

szkoły tak, żeby mnie dobrze widzia-

świetle nie widziałem dokładnie kto,

no, wyciągałem przed siebie puszkę ze

powiedział cicho, ale wyraźnie:

Stanąłem

śledziami

wiadowcy. Ale było już za późno!

może trochę rodzice, którzy, zdaje się,

naprzeciwko

i

ostentacyjnie

jednego na widelcu.

wejścia

wzniosłem

- Mamy niewiele czasu. Dlatego tylko
kilka słów. Zapamiętajcie to miejsce
i ten dzień. Kto z nas przeżyje – niech
tu

wróci

i

odkopie

skrzynię,

nasz

Konspiracyjny obóz Szesnastki, 1944 r.
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Nie usłyszałem nic więcej. Słowa za-

zebranych,

głuszył huk wybuchu, a obraz znikł za

z widelcem, na który nadziałem rybę.

sypiącym się z sufitu pyłem. Chcia-

I zamiast odłożyć ją z powrotem do

łem osłonić dłonią puszkę ze śledzia-

puszki, wcisnąłem między zęby. Za-

mi, którymi zamierzałem poczęstować

skrzypiał tynk.

*

*

- Chłopaki! Akcja-rewelacja!

ale

musiałem

coś

zrobić

*
Przedwojenna! Skąd masz? Gadaj zaraz! – przekrzykiwali jeden drugiego.

Mały ruchliwy blondyn wpadł jak bomba do izby, w której nasz zastęp odby-

- A stąd, że wszyscy dostaniemy przed

wał naradę przed obozem.

obozem.

Ja

już

swoją

zafasowałem,

harcerskim i napisem: „16 W.D.H. im.

goś się spóźnił?

- No, ale ty – zwrócił się do mnie za-

się najpierw porządnie umyć, bo jeśli
- No, bardzom ciekaw.

krajkę oliwą zaplamisz, to nie będzie

Roześmiali się, a ja trochę ze wsty-

łu.

dem, trochę z radością, przełknąłem
kawałek śledzika.

- O rany, krajka! Łowicka! Prawdziwa!

posagi.

Wiatr

kołysał czubkami sosen.
- Sztandar wprowadzić! – zagrzmiała
komenda.

co się święci. Większość najwyraźniej
nie zrozumiała o jaki sztandar chodzi.
Hufca? Chorągwi? Szereg zafalował.

lenia, ale dość wyraźnie. Stałem pod
zadaszeniem

kuchni

nad

*

dobrych

kilku

godzin,

kiedy

to

Du-

w kuchni (a trzeba było przygotować

*
I wtedy na polanę wmaszerowało trzech
harcerzy,

i właśnie przypomniałem sobie, że od

sza wyznaczył nasz zastęp do służby

z

których

środkowy

niósł

przed sobą, jak na defiladzie, sztandar
ozdobiony białoczerwoną szarfą. Widniał na nim orzeł w koronie, a kie-

Niewielu wtajemniczonych wiedziało,

I spałaszowałem.

pełnym obranych ziemniaków kotłem

gnął długi pasek kolorowego materia-

jak

zamierzając go spałaszować.

Wszystko widziałem z pewnego odda-

płóciennym

dla ciebie litości!

Blondyn sięgnął za pazuchę i wycią-

nieruchomo

Zawiszy Czarnego”.

stępowy, grożąc palcem – to musisz

- Jak ci powiem, to ci oko zbieleje!

*

Uroczystość przekazania sztandaru na obozie w Sukowie, 1958 r.

a na was czekają po zbiórce, u Stefka.

- Jak ty wyglądasz, Zygmuś. I dlacze-

Stali
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dy poczet wykonał przepisowy zwrot,
ukazała się druga strona – z krzyżem

naprawdę

wyjątkowy

obiad

dla

zna-

mienitych gości), nic jeszcze nie jadłem. No prawie nic, bo skoro trzymałem w ręku puszkę, z której ubyła
dobrze

ponad

połowa

zawartości,

to

jednak coś przecież zjeść musiałem.
A, prawda – śledzie w oliwie. Właśnie
jeden taki smakołyk uniosłem w górę

Drużyna ze sztandarem, 1958 r.
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Ciężko maszerowało się po piasku. Oj,
ciężko!

Ledwo

powłóczyłem

303 SULIMCZYK

- A, temu też nic. Nawet jeść nie prze-

Uśmiechnąłem się tylko, bo choć żal

stał, jak się turlaliśmy do rowu.

było zabrudzonego munduru, wiedziałem, że plama zaraz zniknie.

nogami.

Kiedy tylko robiłem nieostrożny krok
*

w stronę morza, zawsze trafiałem na
falę i do butów wlewała się woda. No i
jeszcze ten Bodek z gitarą. Prowadził

żego rozmiaru szkicownik, a w drugiej

ruchoma tafla jeziora. Widać było coś

ołówek.

gu

wywał jakieś wesolutkie zwrotki.

wznosiły

się

na

wodzie

spadzi-

ste dachy drewnianych domków. Przy
- Nie mam pomysłów za wiele, tarara-

jednym z nich uwijało się kilka osób,

ra. Ne umiem ładnie śpiewać!
„Fakt,

nie

masz”

pomyślałem.

układając poszycie z trzciny.
Bohdan Stefański na plaży z gitarą, 1964 r.

Jakie

- Chłopcze! – usłyszałem czyjś głos.

to szczęście, że szliśmy bez ciężkich
plecaków, jedynie z chlebakami i zrolowanymi kocami. Mimo to i tak byłem

- Szesnaście śledzi! – zawył nasz za-

Odwróciłem się i zobaczyłem starszego

piewajło.

pana, który trzymał w jednej dłoni du-

A

mnie

olśniło!

No

jasne,

*

Zza sosnowych pni prześwitywała nie-

jeszcze: w pewnym oddaleniu od brze-

naszą kolumnę i bez przerwy wyśpie-

*

- Chłopcze, stań tak, jakbyś miał zagrać pobudkę na trąbce. Podnieś prawą
dłoń, lewą oprzyj na biodrze… Co tym
tam trzymasz? Coś takiego! Zdecyduj
się: albo pomagasz, albo zajadasz!
Zrobiło

mi

się

strasznie

głupio,

ale

wybrałem zajadanie.

przecież mam jeszcze te kilka rybek w

potwornie zmęczony. I głodny.

puszcze. Byłem uratowany!
*

*

*

Leżący kołami do góry autobus wyglą-

ofiar.

dał jak wyrzucony na plażę wieloryb.

daszek w rogatywce. Śmiesznie wyglą-

Wracaliśmy właśnie z obozu, a tu taka

dał, kiedy tak stanął przed Staszkiem

wywrotka. Na szczęście obyło się bez

i zasalutował do zwisającego daszka.
-

Oboźnemu

Druhu

tylko

komendancie!

naderwał

Melduję,

się

że

wszyscy cali i zdrowi, niewielkie straty w umundurowaniu.
- A ten – komendant wskazał na mnie,
a głównie na wielką tłustą plamę pośrodku mojego munduru.
Przewrócony autobus, 1970 r.

Słynny obóz na palach, lipiec 1982 r.
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16 ŚLEDZI

*

Słowa: Włodzimierz Dusiewicz, muzyka NN

Nie mam pomysłów za wiele,
Nie umiem ładnie śpiewać,
Ale gdy zbierze się wiara Śpiewam jak tylko mnie stać.
W cichej polance nad morzem,
Szesnastka obóz swój ma.
Obóz jest w sercu harcerza,
Radość i siłę ci da.
Harcerze Szesnastki podczas Białej Służby, czerwiec 1983 roku.

16-ście śledzi powbijam wokół,
16-ty numer w kostkach otoku,
16-ta liczba przypomni ci,
16-tki obóz w nadmorskiej wsi.

Mieliśmy chwilę odpoczynku. Harcerki

Podnieśliśmy się powoli z trawnika.

układały kwiaty na jezdni, którą miał

I wtedy usłyszałem bicie klasztorne-

Nadejdzie feralna liczba,

I gwiazd 16-ście świeci nam wokół,

przejechać „papamobile”. Spojrzałem

go dzwonu. A więc nie przywidziało mi

Zbliży się fatalny czas,

Gdy warta czuwa, a obóz śpi,

na wieżę klasztoru paulinów – wyda-

Namiot z polany nad morzem

16-ście iskier z ogniska skrzy.

się.

wało mi się, że dostrzegam jakiś ruch

dzie

widzenie. Przykucnąłem i nabiłem na
widelec

kawałek

ryby.

Pięknie

Straci swój słoneczny blask.

- Jedzie! Jedzie! - siedzący wokół lu-

i błysk. Ale może było to tylko przy-

nagle

poderwali

się

na

równe

nogi i zaczęli biec w kierunku jezdni.

lśnił

Musieliśmy

oliwą i pachniał niezwykle smakowicie.
- No, panowie, koniec popasu – zawo-

16-ście śledzi w bokach namiotu

błyskawicznie

I nie pomogą starania,
Prośby, a nawet i łzy.

16-ście śledzi wyciągniesz z boków,

Z obozu twego nad morzem

Nie będzie masztu, i komend grzmotów,

Zostaną drogie ci sny.

I będziesz kochał 16-te sny,

utworzyć

Co pierwszy obóz przypomną ci.

kordon, aby nie weszli na drogę. Ale

16-ście śledzi nie będzie wokół

przecież ja najpierw musiałem dokoń-

I gwiazd 16-ście zniknie z obłoku,
16-tki obóz przypomni ci -

czyć śniadanie!

Tylko piosenka z nadmorskiej wsi.

łał Szwejk. – Ustawiamy się w szyku,
Historia piosenki

nie możemy gorzej wypaść od milicji,
jasne!
*

*

*

Jestem sam w magazynie. Ostatniego śledzia trzymam na widelcu. Zastanawiam
się, co byłoby, gdybym go wreszcie zjadł. Przypatruję się jak oliwa skapuje do
opróżnionej puszki. Kap-kap-kap…, coś, jakby alfabet Morse’a.
Wiadomość z przeszłości.

Piosenka napisana i wykonana solo przez Włodka Dusiewicza na ostatnim ognisku XXVII obozu w Karwieńskich Błotach,
w lipcu 1957r. Był to pierwszy obóz Drużyny po jej reaktywowaniu w 1956 roku. Jest tu też pewna aluzja do nauki śpiewu,
która w/g autora była najsłabszym punktem życia obozowego Szesnastki.
Piosenka ulegała zniekształceniom słownym. Został podana z błędami w Kronice 75-lecia 16WDH (str. 210) i z pominięciem
autora słów. Powyższy tekst został przepisany z rękopisu przez autora.
Melodia została zaczerpnięta z popularnej na spływach kajakowych piosenki śpiewanej przez harcerzy - tursytów w ramach
PTTK, w latach 1953 - 1956.
Traktuje o obozie 16-tki w Karwieńskich Błotach. Jest to miejsce wyjątkowe w historii Drużyny. Naszą tradycją jest organizowanie obozów co roku w innym miejscu. Wyjątkiem są Karwieńskie Błota koło Karwi, gdzie Szesnastka obozowała już
czterokrotnie ( w 1931, 1957,1970 i 1976 roku). (MG)
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Rok 1911: do szkoły
Ulica

Wilcza

ponownie

zaro-

iła się od uczniów. Był początek
roku szkolnego, setki chłopców

w S z es n a s t ce o d 2 002 r o k u

powróciło do klas położonej tu
Poznajcie Jerzego Wądołkowskiego. Drużynowego drużyny, która nie miała jeszcze numeru. Drużyny, która na początku istnienia nie nazwała się sama jeszcze
drużyną. Oto jego notatki z lat, gdy nikt nie wiedział jeszcze czy Polska wróci
na mapy, ale mocno pragnięto jej niepodległości.

wtedy Szkoły Realnej im. Stanisława

Staszica.

Nie

wszy-

scy jednak wracają tylko po to,
by pobierać naukę – po waka-

Ta historia zaczyna się jesienią 1911 roku. Trzeci rozbiór Polski, który doprowa-

cjach dwóch jej wychowanków

dził do całkowitego wymazania naszego kraju z map, odbył się 116 lat wcześniej

przychodzi z misją nadaną im

i chociaż wielu ma nadzieję, że ten stan się zmieni, to wciąż nie widać na to

przez

perspektyw.

młodzieżowe. Po cichu, w ta-

Polacy jednak się organizują, na pęczki rosną organizacje, które podtrzymują
patriotyzm u młodych. Organizacje te wręcz łakną dobrych przykładów na prowadzenie działań, na organizowanie się, szukają dobrych metod do budowania
wspólnoty wśród młodzieży. Polskie państwo nie istnieje i trzeba przygotować
się na to, by je ponownie stworzyć.
Nie dziwi więc, że do Kongresówki* docierają pisma Małkowskiego, skautowe
czasopisma i inspiracje do tworzenia zalążków skautingu, który przerodzi się w
polskie harcerstwo.

dwie

jemnicy

różne

przed

organizacje

nauczycielami,

niezależnie od siebie i o sobie

Marzec 1912 roku.
Pierwszy w zaborze rosyjskim kurs instruktorski w Strachowie w willi
państwa Rudnickich. Jerzy Wądołkowski siedzi po środku w najniższym
rzędzie. Janusz Rudnicki w trzecim rzędzie od dołu, trzeci od lewej.

nie wiedząc, podejmują próbę
zorganizowania

plutonów

działających

ganizują wspólne wycieczki i ćwiczenia

tak szeroko opisywaną, nowatorską me-

w okolicach Warszawy: trzydniową wy-

todą skautową. To czternastoletni Janusz

cieczkę do Janówka, wycieczki do Miło-

Rudnicki oraz szesnastoletni Jerzy Wą-

sny, do Marysinka, Drewnicy, Zielonki i

dołkowski zabierają się do stworzenia

innych miejsc. W miejsca blisko Warsza-

drużyny, która ma przetrwać ponad 100

wy (lub dziś już do niej włączone), dość

lat.

dobrze nam znane do dnia dzisiejszego.

Plutony zorganizowały się szybko, po ci-

W 1912 roku plutony łączą się w jedną

chu, i wartko rozpoczęły skautowe dzia-

drużynę liczącą 17 skautów, a Jurek Wą-

łania. I choć wszystko miało odbywać

dołkowski zaczyna prowadzić kronikę.

się tajnie, to plotki wśród nastoletnich
chłopców szybko się rozchodzą i skautowe plutony zaczynają współdziałać – or-
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Rok 1912: tajemnicze wycieczki
W 1912 roku Jerzy postanawia zorganizo-

ki biorą udział w kursie organizowanym

wać tygodniową wycieczkę. Jednak trzeba

przez przybyłych ze Lwowa doświadczo-

to zrobić tak, by nie zostać odkrytym, by

nych druhów. Po nim zostaje zawiązana

nie wzbudzić podejrzeń carskich władz.

Rada Drużynowych, zrzeszająca wszyst-

Cel: Grotowice nad Pilicą. Zapiski Jurka:

kich kierujących warszawskimi drużyna-

„przebyto szykiem bardzo rozluźnionym,

mi chłopców. Na czele Rady Drużynowych

uprzednio jadąc w kolei, każdy oddziel-

staje jawny członek Naczelnej Komendy

nie, i spotykając się w lesie za miastem.

Skautowej, NKS. Powstanie NKS wpływa

Od Rawy do Grotowic – wozami państwa

też na drużynę: Jerzy, mający wtedy 17

Zdziarskich”. Państwo Zdziarscy, to ro-

lat, zostaje zwolniony z funkcji drużyno-

dzice dwóch skautów z drużyny Jerzego.

wego. Po nim pojawia się najpierw jeden

W Warszawie organizuje się zalążek tajnej harcerskiej organizacji, zwana Naczelną Komendą Skautową, zrzeszająca
wszystkie ruchy okołoskautowe z różnych organizacji. Jednocześnie pozostaje samodzielna, autonomiczna względem
lwowskiego

Naczelnictwa

Skautowe-

„nadany”

następca,

następnie

kolejny.

303 SULIMCZYK

Jerzy w kronice zapisuje: „uważaliśmy

regularnie, wszyscy uczęszczali na lekcje

się za kadrę, która ma się rozrosnąć w

gimnastyki, które prowadził pan Sosiń-

wielką drużynę”. I to przekonanie o sile

ski, niezmiernie życzliwie odnoszący się

i wadze tej grupki ludzi przekłada się na

do prac naszych.”

program samych działań: „prace w plutonie

złożonym

początkowo

z

jednego

zastępu, prowadzono b. intensywnie; co
drugi tydzień odbywały się wycieczki na
dalsze odległości (lasy za Piasecznem i
Lesznowolą, Majdan na szosie Lubelskiej,
Sieraków, i t.p.); zebrania odbywały się

Kolejnych kandydatów do zakonspirowanej drużyny dobierano bardzo ostrożnie,
jednak znów, pod koniec 1912 roku, Jerazy mógł się pochwalić 20-osobową grupą
skautów. Zapamiętajcie jednak Naczelną
Komendę Skautową i Radę Drużynowych,
bo wystąpią jeszcze w tej historii.

Rok 1913: na obóz!

Eksperyment najwyraźniej się nie udaje, bo po wakacjach Jerzy znów przewodzi drużynie. Nie przechodzi to też bez
wpływu na liczebność: z 17-osobowej siły
na początku 1912 roku pozostaje zaledwie jeden zastęp.

Czy ktoś wyobraża sobie drużynę, która

Pierwszy harcerski obóz z Kongresówki

nie jedzie na obóz? Choć harcerstwo w

odbył się w Kołbach na Polesiu, na te-

Kongresówce organizowało się od dłuż-

renie dzisiejszej Białorusi. Harcerzy było

szego czasu, to przez dwa lata nikt nie

trzynastu.

myślał o obozowaniu. Aż do 1913 roku!

je Alojzy Pawełek. Jerzy spisuje później:

Komendantem

obozu

„Podzieleni

go. Jerzy Wądołkowski i Janusz Rudnic-

zosta-

byliśmy

na

dwa zastępy. Zastępowymi

byli

Piotr

(Olewiński

– przyp. red.) i ja. Naczelnymi kucharzami byli: mój
brat

Ignacy

(Wądołkow-

ski – przyp. red.) i Henryk (Dobrowolski – przyp.
red.)
Wiosna 1912 roku. Uczestnicy wycieczki do Grotowic.

Kucharze na kolonii w Kołbach.

[…]

nie było.”

Więcej

funkcji
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W kronice drużyny za to wpisze:

Trzeba wziąć pod uwagę, że były to czasy

„Mychaś” z palcem wskazującym olbrzy-

„Charakter kolonii był obozowo

przed pierwszą wojną światową, gdy le-

mim, zapuchniętym i sinym. Podejrzewa-

– biwakowy. Wszystko począw-

karze byli ale tylko w Pińsku, dokąd trze-

liśmy – gangrena. Do Pińska nie chciał

szy od najdrobniejszych rzeczy,

ba było jechać z chorym nieraz kilkadzie-

jechać – bał się, że mu palec odejmą. Lo-

jak sprzątanie, urządzanie po-

siąt kilometrów końmi lub łódką. Ludność

lek opatrzył mu palec jakimiś chinozola-

słań, a skończywszy na goto-

miejscowa zacofana i zabobonna, której

mi i kseroformem, czy czymś podobnym i

waniu, robiliśmy sami, gdyż na

jedynym lekarstwem na choroby było za-

polecił przychodzić co dzień. No i pacjent

miejscu nie było prawie nikogo,

mawianie, a do której wystarczyło cza-

wyzdrowiał. Nie wiem co pomogło – hi-

a

dyspozycji

sem zastosować zwykłą higienę, aby na-

giena, lekarstwo czy zdrowy organizm?

stary, opuszczony dwór. Praco-

stępowała poprawa. Toteż Lolek zyskał

Prawdopodobnie wszystko razem. Ale co

sobie sławę jakiegoś ober-znachora. Bo

by było, gdyby pacjent umarł…?”**

otrzymaliśmy

do

wano b. intensywnie. Uprawia-

Przyrodoznawstwo na tygodniowej wycieczce w 1914 roku

no codziennie gimnastykę, lekkoatlety-

ta garstka nastolatków faktycznie robi-

kę, gry skautowe, jeżdżono na łodziach,

ła? Po latach, we wspomnieniu tego obo-

pływano, budowano łódkę, robiono sza-

zu spisanym w 1958 roku, Jerzy wróci do

łasy, i t.p. i t.p. Poza zajęciami służbo-

tego tematu: „Do udanych prac naszych

wymi leczono chorych, których pod ko-

poza gimnastyką, lekką atletyką, pływa-

niec kolonii zgłaszało się po kilkunastu

niem samemu i na łódkach (jednym wio-

dziennie; podczas przyjmowania biskupa

słem) należała pomoc ludziom w nagłych

w Pińsku, chłopcy brali czynny udział w

wypadkach.

przygotowaniach. Z rzeczy wojskowych

wadzaliśmy z apteki pani Wasiańskiej w

lekcja z tego płynie pro-

uczono się musztry, wywiadów, podcho-

Pińsku. A powodzenie mieliśmy takie, że

sta: walka o niepodległość

dzenia oraz strzelania. Gotowanie odby-

pod koniec kolonii przychodziło do nas

walką

wało się na zmianę. Do kuchni dostarczali

po dziesięć osób dziennie – głównie po

konspiracja

sami chłopcy czasem ryb złowionych lub

opatrunki na rany. W tym dziele pierw-

przygotowanie

kaczek upolowanych. Kolonia trwała cały

sze skrzypce grał Lolek (Alojzy Pawełek,

przygotowaniem, ale wy-

miesiąc, kończąc jak gdyby okres przygo-

komendant obozu – przyp. red.), który

cieczkę wspólnie z druh-

towań kadr instruktorskich.”

miał zamiar zostać lekarzem i już nawet

nami warto odbyć.

Może jak ja, czytelniku, zatrzymałeś się
na chwilę na słowach „leczono chorych”.
W mojej głowie pojawiło się pytanie: co

Potrzebne

lekarstwa

spro-

też proszę zauważyć: przyszedł do nas

Rok 1914: druhny i wojna
Cóż, trochę głupio to przyznać, ale jedyny

na Wielkanoc i brzmi: „bardzo sympa-

znany mi zapisek w kronice z tego roku

tycznie spędziliśmy dzień z druhnami z

autorstwa Jurka Wądołkowskiego dotyczy

drużyny Klaryszewskiej, która tam przy-

epizodu z tygodniowej wyprawy drużyny

jechała również na wycieczkę”. Tak więc

jakieś kursy sanitarne ukończył – w każ-

o

niepodległość,
konspiracją,
do

walki

Notatek z tego roku jest

dym razie interesował się tą dziedziną.
Biwak w Grotowicach

zadziwiająco

niewiele.

Zadziwiająco, bo przecież
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całym

sercem
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od końca lipca 1914 roku trwa wojna! Po

miętać, że według koncepcji Piłsudskie-

cych

Ojczyznę,

zdolnych

tym jak spłynęły do Warszawy wieści o

go, Polacy powinni wesprzeć militarnie

do poświęceń. Różne są tego przyczyny.

Legionach Piłsudskiego, reakcja na nie

stronę reprezentowaną przez Niemcy i

Rozdarto ziemie nasze, a wraz z nimi i

była różna. Z jednej strony stoi sympa-

Austro-Węgry oraz wspólnie ruszyć prze-

rozdarto Ducha Narodowego.

tyzująca z Legionami Rada Drużynowych,

ciwko Rosji. Narodowa Demokracja opo-

tak zwana „Rebelia”, z drugiej Naczelna

wiedziała się po stronie Koalicji (Francji,

Komenda Skautowa z księdzem Kazimie-

Anglii i Rosji), z wiarą iż car zwróci Pol-

rzem Lutosławskim na czele, skłaniająca

sce niepodległość. Drużyna Jerzego była

się ku Narodowej Demokracji. Trzeba pa-

w środku tej politycznej wojny.

Sami Polacy z zaborów różnych zaczynają się z sobą nie rozumieć – wkradła się
nienawiść wzajemna, wkradło złe rozumienie dobra narodowego. Jedni rzucaWycieczka rowerowa drużyny

ją się Moskalom na szyję, inni hołdują
Niemcom i cześć im składają. Oręż pol-

Rok 1915: w różne strony

Jeszcze

przed

obozem

Jerzy

organizu-

Już po zakończeniu roku szkolnego. Na

dziły się w werbowanie harcerzy do pra-

je zbiórkę drużyny, gdzie zwraca się do

dworze

wakacje.

cy w sanitarnych oddziałach rosyjskich.

harcerzy z przemówieniem:

Jednak dwudziestoletni Jerzy Wądołkow-

W tym czasie z drużyny Wądołkowskiego

„Kończymy dziś jeszcze jeden rok pracy

ski myśli o czymś zupełnie innym, niż

również wydziela się piętnastoosobowy

skautowej, pracy cięższej niż w latach in-

odpoczynek. Rok 1915 okazuje się rokiem

pluton, który idzie za wskazaniami ks.

nych, bo warunki były i są znacznie jesz-

rozpadu w drużynie.

Lutosławskiego. Większość drużyny jed-

cze gorsze. Praca była tym trudniejsza,

nak zostaje przy sympatyzującym z Le-

że przechodziliśmy wewnętrzne burze, a

gionami Wądołkowskim.

jednak wytrwaliśmy przy idei skautowej

ciepło,

zaczynają

się

Działania Naczelnej Komendy Skautowej
sympatyzującej z endecją, realnie przero-

ski rozsiał się po całej Europie, walczymy
nawet sami z sobą.
Oto

do końca.

jest

skutek

niewoli.

Niewolę

tę

zgnieść musimy – i zgnieciemy ją, jeśli
każdy Polak będzie miłował tę ziemie rodzoną, tę biedną Polskę.
Miłowanie

ziemi

nakłada

obowiązki.

Obowiązkiem naszym jest stać na straży
ideałów narodowych, obowiązkiem naszym jest dać Ojczyźnie tylu obrońców,

Trwać będziemy przy niej i nadal rosnąć
w potęgę, – rosnąć wtedy, gdy nie tylko trwać przy idei będziemy, ale dążyć
całą siłą do coraz to nowych i lepszych
ideałów. A rosnąć w potęgę musimy, bo
w Polsce źle się dzieje. W chwili obecnej
najdobitniej się uwydatniają nasze braki
narodu polskiego — za mało jest przede
Ćwiczenia gimnastyczne w 1914

wszystkim dobrych obywateli, kochają-

ilu jest Polaków. Zaczynamy pracę od samych siebie, rozszerzajmy ją na innych
– na naród cały – z narodu musimy zrobić jedną wielką i potężną całość, a wtedy nie będziemy się pytać „gdzie nasze
kopce”? — kopcami będą nasze własne
piersi. Staniemy na granicy murem nierozerwalnym, nie pozwolimy sobie pluć w
twarz!!
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Wtedy krzykniemy pełną piersią: Jeszcze

czyzny – dawaj przykład ludziom, jaki

Polska nie zginęła! Wtedy nie damy, by

powinien być obywatel dobry kraju, bo

nas gnębił wróg! Tak nam dopomóż Bóg!”

mało ma jeszcze dobrych synów biedna

Wzorem
chłopcom

lat

ubiegłych,

zostają

przed

rozdane

obozami

zadania

na

lato. Ich treść brzmiała:
„Pamiętaj żeś Polak. Pamiętaj, że Ojczyzna twa w niewoli, a hańbą jest być
niewolnikiem. Pamiętaj, żeś Polak, pamiętaj, że wszystko, co masz, powinieneś
złożyć Ojczyźnie w ofierze.

303 SULIMCZYK

1. Powtarzaj prawo i ściśle je przestrze-

10. Pisz raz na dwa tygodnie do zastępo-

gaj.

wego.

ziemia nasza. Będziesz miał dużo czasu

2. Staraj się być pożytecznym, pomagaj

11. Po wakacjach w 24 godziny melduj się

– poznawaj lud polski, poznawaj kraj ro-

bliźniemu, szczególnie w chwili obec-

zastępowemu.”

dzinny, poznawaj przyrodę i historię, a

nej w b. wielu rzeczach możesz przynieść

nie zawahasz się stanąć w przyszłości w

społeczeństwu pożytek.

jego obronie. Ojczyzna kiedyś upomni się

3. Kup elementarz za własne pieniądze i

ćwiczono się bowiem w technikach mniej

o służby Twoje dla siebie. Musisz stać się

naucz choć jedną osobę czytać.

lub bardziej przydatnych na polu walki

silnym i zdrowym, musisz stanąć pełen
wiary, „że Polska rycerska i kołodziejska,
we krwi kąpana i miodzie” – nie zginęła.

Gdziekolwiek będziesz, rozsiewaj wiel-

Aby ułatwić ci pracę, dostajesz plan na

kiego ducha Polski. Niech wszyscy wi-

wakacje, z którego wypełnienia zdasz ra-

dzą, żeś Polak, który całą duszą ukochał

port na początku przyszłego roku szkol-

Ojczyznę. Pogłębiaj w sobie miłość Oj-

nego.

4. Kup najmniej 3 książki i rozdaj je włościanom – jakie książki – dowiaduj się u
szarż.

Obóz drużyny w 1915 roku wspominany będzie bardziej jak „obóz wojskowy”,

– przetrenowano terenoznawstwo, okopywanie

się,

patrolowanie,

szermierkę

na bagnety oraz szable i inne podobne
rzeczy.

5. Przeczytaj jedną książkę historyczną.
Niecały
6. Jeżeli masz II stopień, lub uczysz się
nań – opracuj gawędę historyczną i jedną z zakresu techniki skautowej. Jeżeli nie masz stopnia, lub III – opracuj 3
punkt prawa.
7. Zapoznaj się z przyrodą – opisz ży-

miesiąc

po

powrocie

drużyny

z obozu, Warszawę zajmują Niemcy. Jerzy
Wądołkowski nie waha się długo i wstępuje

do

Batalionu

Warszawskiego.

Do

kronik trafiły dwa zapiski z notesów, będące pożegnalnymi listami drużynowego:
„Chłopcy moi!

cie jakiegoś zwierzęcia, rysuj zwierzęta i
ich ślady. Zasuszaj liście i rośliny. Opisz
okolice i miejsce, gdzie spędziłeś wakacje
-dołącz do nich szkice i fotografie.

Rzucam Was, gdyż idę w bój, idę tworzyć
siłę zbrojną, która będzie dyktować prawa innym narodom i która musi wywalczyć nam niepodległą Polskę. Lecz, gdy-

8. Ucz się śpiewać pieśni ludowych i patriotycznych.
9. Jeżeli możesz, zrób modele, które się
mogą przydać drużynie.
Ćwiczenia z maskowania

by Pan nie dał wskrzesić… …z krwi ran
naszych, to jeszcze w Waszych piersiach
jest krew…
Jurek.”
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Hymn Szesnastki

„Bociek!
Polegam

na

Tobie

i

na

szarżach,

303 SULIMCZYK

że

Słowa i muzyka Stanisław Bugajski

w niczym nie zmienicie dotychczasowe-

Śmiało patrz i stój w szeregu,

go kierunku pracy w drużynie. Wpajaj-

A mocne czuwaj innym ślij - Czuwaj!

cie w chłopców, że obowiązkiem ich jest

Wytęż krok gdy trzeba biegu,

wszystko poświęcić dla Ojczyzny. Strzeż-

Słabości więzy zawsze rwij.

cie się złych duchów, wciąż na was czatu-

Bo ta Szesnastka - Czuj!

ją. Pamiętajcie!! Polegam na was!!! Gdy
nas zabraknie, wy nas zastąpić musicie.

Szarże drużyny w 1916, po przekazaniu jej Boćkowi, Bohdanowi Pniewskiemu (pierwszy po lewej stronie tablicy)

21.VII. J. W.”

To nie jest garstka - Czuj!
Harcerzy jest nas ponad stu - Klawboy!
I wyrobionych -Czuj!
I zespolonych - Czuj!

Wspomniany w drugim liście Bociek, to Bohdan Pniewski, który w latach późniejszych

Gotowych czoła stawić złu - Klawboy!

wyrośnie na czołowego polskiego architekta, którego budynki wciąż możecie oglądać
w Warszawie. Bociek funkcję drużynowego będzie (z przerwami) sprawował do 1918
roku. W listopadzie 1918 jako członek Batalionu Harcerskiego, podobnie jak Wądołkowski, będzie brał udział w rozbrajaniu Niemców w Warszawie.

Okrzyk:
Szesnastka - Klawboy!
Szesnastka - Klawboy!
Szesnastka - Klawboy!

Jerzy zostaje na drodze wojskowej. Nie traci jednak kontaktu z drużyną, nierzadko
odwiedzając ją na biwakach czy spotkaniach świątecznych. Rok po jego odejściu drużynie tej, funkcjonującej już od jakiegoś czasu jako drużyna imienia Zawiszy Czarnego, zostanie nadany numer 16.

Historia pieśni
Pieśń napisana w 1936 roku, przez Stanisława Bugajskiego - ojca harcerzy Janka i Staszka. Podczas Jubileuszu 25 lecia Drużyny, w dniu 20 grudnia 1936 roku została ustalona jako Hymn Szesnastki.
Śpiewano ją do 1973 roku, kiedy to została zakazana i następnie zapomniana. Przywrócono ją po pięciu latach, wiosną 1979
roku. Pomógł ją odtworzyć i nauczył harcerzy śpiewać Tadek Sułowski.

— — —
Fragmenty zapisków Jerzego Wądołkowskiego pochodzą z kroniki 16
WDH im. Zawiszy Czarnego. Przeczytaj więcej o Naszych losach w latach przed odzyskaniem Niepodległości: 1911, 1912, 1913, 1914, 1915,
1916, 1917, 1918, oraz we wspomnieniu z obozu w Kołbach.

* Kongresówka to potoczne określenie ziem Królestwa Polskiego powstałego w wyniku obrad Kongresu Wiedeńskiego, które
weszło w skład państwa Romanowów.
** Faktycznie komendant pierwszego obozu, Alojzy Pawełek, został lekarzem. Ponad 10 lat później. Ale został. Dziś jego
imieniem nazwany jest skwerek w okolicach warszawskiego Szpitala Wolskiego.

Szesnastka 90 lat temu - niewiele róznic. Lipiec 1930 roku
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Tym, co łączyło te wszystkie druży-

Gdy dziś sięgam do antologii Lecha,

ny w jedną Szesnastkę miały być wię-

widzę

zy przyjaźni i duch, tzn. Wielki Szes-

próbę czasu i przebiły się przez po-

nastkowy Duch. Oczywiście, na pytanie

koleniową barierę, z lat osiemdziesią-

czy duch ten faktycznie istnieje, jeden

tych ubiegłego wieku aż do pierwszych

harcmistrz powie tak, inny harcmistrz

dwóch

powie nie…

dzik polerowałem gary na „sreberko”,

Nie

rozstrzygając

tego

zagadnienia,

jeśli istnieje, duch Szesnastki przejawia się na pewno w chwytaniu w lot
znaczenia różnych powiedzeń, aforyzmów, sformułowań i haseł. Podobnych

Dbajcie

o

303 SULIMCZYK

kilka

dekad

„garbiłem

pojęć,

XXI

się”

które

wieku.

po

przetrwały

Jako

plecak

mło-

popijając

„bełta” czy konstruowałem gustowną
i oszczędną w formie bramę „Gödöllö”
(wymawiane

jako

„Gydyly”,

z

braku

znajomości madziarskiej wymowy).

do tych, o jakich pisał Lech Najbau-

Jednak język, jakim się posługujemy,

er w 2001 roku (zapraszam na stronę

jest

www.16wdh.pl, zakładka varia).

kie powiedzonka przetrwały. Ot choć-

dość

ulotny,

toteż

nie

wszyst-

Ducha!

(h m ) Dyzm a Za wa d zk i
w S z esnast c e o d p a m i ę t n e j je s i e n i 2 003 r o k u,
nieg dy ś ha rc m ist r z, a l e t o b ył o d a wn o i już n i e p r a wd a

Ile jest Szesnastek? Na tak zadane pytanie odpowiedź
jak sięgnę pamięcią mogła być tylko jedna. A raczej odpowiedź mogła być tylko: „jedna!”. Powodem do dumy
dla harcerzy 16 WDH zawsze była jej niepodzielność
niezależnie od tego, ile powstawało nowych gromad zuchowych, drużyn harcerzy czy wędrowników (i ilu było
instruktorów, bądźmy szczerzy, w Szesnastce jest ich
tylu, że niejedna drużyna chciałaby mieć tylu harcerzy).
Duch Szesnastki czuwa nad drużyną, obóz nad jez. Psarskie, 2006 r.
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by nigdy nie nazwałem latryny „ate-

„Żubrów”, „Rysiów” i „Sokołów”? Wy,

życiele, Piotrek, Janusz i Jerzy, którzy

go kształtujecie i od Was zależy, jak

ją”. Zabijcie mnie, ale nie wiem co

drodzy czytelnicy, wiecie to najlepiej,

założywszy

dobre

będą go widzieć kolejne pokolenia. I

to

ja już niestety nie.

ręce drużynę Zawiszy Czarnego, zajęli

mimo, że brzmi to poważnie, chcę na

się służbą harcerzom w innych druży-

koniec przypomnieć to, co wynika z

nach.

obu, tej starszej i tej młodszej, an-

„agnieszkowisko”.

tym

ostatnim

Oczywiście

przypadku

w

przyczyną

może być fakt, że harcerki w mundurze Szesnastki widziałem ostatni raz
w 2004 roku, ale rozumiecie, o co mi
chodzi.

Czy to jednak oznacza, że utraciłem
ducha Szesnastki? A może to Szesnast-

słusznego

pamiętam

ducha Szesnastki budujecie na swoich

ze swoich obozów, biwaków i zbiórek?

zbiórkach, biwakach i obozach. To Wy

ducha,

którego

wsze bawi (i uczy), zatem postanowi-

nie jest bowiem czymś stałym, nie jest

łem kiedyś (już co najmniej trzy lata

jakimś kanonem zachowań, do których

temu, tak, tyle czasu powstają mate-

zobowiązani są harcerze Szesnastki w

riały na stronę 16stki...) spisać podob-

sposób inny, niż reszta harcerzy (swo-

ną antologię, nieco uwspółcześnioną.

ją drogą pamiętam, jak się mawiało:

I

„nie jestem harcerzem, jestem z Szes-

pamięcią

Gierba,

Kajtka, Sadka, Pawcia i Kokosza udało
mi się zebrać do kupy przeszło siedemdziesiąt

(sic!)

haseł,

z

których

kilka możecie znaleźć w tym numerze.
Zabawa była świetna!
Na

moją

radość

i

nostalgiczne

więc,

drodzy

w

Pamiętajcie

Nic bardziej mylnego! Duch Szesnastki

się

przekazawszy

ka się zmieniła i odeszła od jedynego

Niezależnie od tego, humor Lecha za-

wspomagając

i

druhowie,

tologii - spora część Szesnastkowego
ducha, to właśnie zdrowy brak powagi!
Klawboys!

nastki”).
Ten sławetny duch jest sumą atmosfery, sumą pracy wielu pokoleń. A co za
tym idzie, do obecnej generacji należy
nie tyle wpojenie następnym jakiegoś

roz-

szczególnego

ducha

Szesnastki,

ale

czulenie padł jednak cień. Czy u ko-

raczej zadbanie o to, by następne po-

goś prócz nas, zrzędliwych dziadków,

kolenia chciały do tego ducha dołożyć

zestaw tych powiedzonek wzbudzi ja-

coś od siebie.

kieś emocje, wywoła jakieś wspomnienia? Przecież tak naprawdę nie wiem
czy ktoś jeszcze ich używa, choć najmłodsze z nich mają tylko kilka lat.
Jak dziś rozmawiają ze sobą harcerze

Tak jak Zyg i Staszek Korwin, którzy
zaczynali w innych drużynach i przyszli do Szesnastki jako dorośli ludzie,
by stać się jednymi z jej najwybitniejszych instruktorów, tak jak nasi zało-

I Ty tworzysz ducha Szesnastki!, obóz nad jez. Psarskie, 2006 r.
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Antologia

powiedzeń

aforyzmów, sformułowań i haseł używanych w

-

rozszerzenie

(wybór

na potrzeby

Szesnastce

na przestrzeni wieków

cięcia zbyt krótkiej żerdzi, na pierw-

Ikeła

szy rzut oka niedostrzegalny, pocho-

wych (szczególnie pryczy i półek) po-

dzenie budowlane.

siadających

S u l i m c z y k a „ p a n d e m i c z n e g o ” AD 2020)
Cytrynka

re d . Dyzm a Za wa d zk i

303 SULIMCZYK

-

pieszczotliwe

określenie

-

określenie

sprzętów

zdolność

obozo-

składania

przy

przyłożeniu siły o odpowiednim kierunku i zwrocie, przy czym najczę-

za potrzebą, może napisać do koleżan-

sportowego samochodu marki Citroen,

kańskiego jogurtu z tzw. czoko-loko,

ki, kolegi, kawy się napić, wybrać się

model C15 (wersja racing/sport), po-

posiadające niezwykłe walory smako-

na lody, zaznać relaksu, jednakowoż

siadającego

we, a stąd cenione przez ludność pół-

odbiorcy zawołania zobowiązani są do

żywności (a także harcerzy, jak sama

wyspu bałkańskiego oraz mieszkańców

odnalezienia

ukończe-

nazwa wskazuje w liczbie 15 plus kie-

wszystkimi,

rowca), tradycyjnie powierzana szwa-

Stosowane

grom (Szwagrom), pochodzenie moto-

Kamień, papier, nożyce (także: raz,

ryzacyjne.

dwa, trzy) - prasłowiańska gra, w wy-

Bałkański przysmak - połączenie bał-

Starej Wsi, pochodzenie kinematogra-

nia

ficzne.

na

swoich

nowych
zadań

najwyższym

sił

przed

poziomie.

i

w chwili zwątpienia, nie aplikuje się

funkcję

transportowania

ściej niemożliwe jest rozłożenie ich z
powrotem. Często charakteryzuje się
wysokim stężeniem gwoździ na metr
bieżący żerdzi, pochodzenie skandynawskie.

do zadań codziennych i podstawowych

niku której wyłania się najlepsze dru-

(zob. Nagnie się; Nikt z tego strzelać

żyny w Organizacji Harcerzy, zaada-

nie będzie; To nie apteka). Pochodze-

ptowana

nie królicze, reklamowe.

Szesnastce jako najbardziej sprawie-

do

wszelkich

rywalizacji

w

dliwa forma rozstrzygnięcia każdego
Bo dali nam stare mapy - zgodnie z de-

sporu, pochodzenie hazardowe.

klaracjami harcerzy, najczęstsza przyBałkański przysmak, rajd obozowy, 2008 r.

Baterie, baterie! - tradycyjne zawoła-

czyna przekroczenia limitu czasowego

Nie ma pieniędzy! - określenie perma-

podczas gier terenowych, a w szcze-

nentnego

stanu

gólności biegów na orientację, spowo-

mającego

na

Zanim nastała cytrynka, obóz nad jez. Łąkie, 2004 r.

budżetu

celu

obozowego,

zapewnienie

sku-

tecznej amortyzacji sprzętu i odchu-

nie motywacyjne stosowane na Tur-

dowana niedbałością kadry, w żadnym

niejach

razie nie będąca winą samych uczest-

Góralskie zaciosy - określenie zaciosu

ników, pochodzenie kartograficzne.

wykonanego po witkiewiczowsku, gdy

Cwaniacki kołeczek - fragment żer-

brakuje sił, chęci, czasu lub widowni

Ojcobójstwo - symbol wykluczenia in-

dzi pozostały po wykonaniu zaciosu,

złożonej z uroczych harcerek, poprzez

struktorów w kwiecie wieku z systemu

twórczo wykorzystywany do zamasko-

kilka uderzeń siekierą pod właściwym

władzy poprzez odebranie im czynnego

wania innego, zbyt dużego zaciosu lub

kątem, cel głównie estetyczny, pocho-

prawa wyborczego, stosowany szeroko

uzupełnienia braku w przypadku wy-

dzenie podhalańskie.

w drugiej dekadzie XXI wieku. Wybor-

Drużyn

Puszczańskich

oraz

wszelkiego typu zawodach. Zawołanie
to

opisuje

sytuację,

w

której

wszy-

scy dookoła są zmęczeni tak samo, jak
my, tak samo mają dość wszystkiego,
tak samo chcieliby już odpocząć, wyspać się, może coś zjeść, może pójść

dzenie harcerzy, pochodzenie drobiowe (kacze).
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czy System Ojcobójczy wyparł sposób

stosowanej, dokonane przez harcerzy

Wywiad z butem - synonim zapchaj-

przekazywania władzy poprzez Prze-

Szesnastki

trzy

dziury na dowolny temat, mającej za

wrót (zob. Przewrót), choć niewyklu-

żerdki na kształt trójkąta. W oparciu

zadanie wypełnić puste strony w „Su-

czone jest łączenie obu tych praktyk;

o Teorię Pomyłki Pitagorasa stworzo-

limczyku”,

pochodzenie szekspirowskie.

ne zostały najwspanialsze dzieła sztu-

humor w wydaniu abstrakcyjnym, od

ki pionierskiej w naszej części Europy

tytułu artykułu hm. Lecha Najbauera

(zob. Nagnie się; Nikt z tego strzelać

pod tym samym tytułem, pochodzenie

nie będzie).

literackie.

Ostoja polskości - kazuńska rezydencja jednego z instruktorów Szesnastki, słynąca z gościnności i tłustych,

zbijających

ze

sobą

najczęściej
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zawierającej

I cyyk, zuchowe błędy do raportu,
obóz nad jez. Psarskie, 2006 r.

rom średniego pokolenia, że w życiu

obfitych potraw, prawdopodobne miej-

Podharcerzyć

przyharcerzyć)

Zuchowe błędy - zjawisko ujawniają-

łatwiej mogło być z pomocą (niegdy-

sce lokalizacji mitycznej studni (vide:

eufemizm określający pożyczenie pew-

ce się podczas wizyt doświadczonych

siejszego) dyrektora banku, niż archi-

Studnia) oraz domu spokojnej staro-

nego przedmiotu bez zamiaru zwrotu,

harcerzy

Szesnast-

tekta. Gdyby się tylko dobrze głosowa-

ści

zjawisko to można zaobserwować mię-

ki,

stworzo-

ło na władze Chorągwi… Pochodzenie

dzy innymi na namiotach Szesnastki

ną przez dowolnego innego harcerza

podpisanych 1001 WDH, lub miskach

Szesnastki. Zuchowe błędy najczęściej

opatrzonych

występują na stołówce.

Szczepu

16WDHiGZ,

pochodzenie

etnograficzne.
Partyzant Leszno - klub, który kocha
cała Polska, a zatem klub któremu kibicują

harcerze

Szesnastki

niezależ-

-

(ew.

napisem

40

GDH

“Źró-

dło”, pochodzenie gwarowe.

Źle

nie od miejsca, w jakim się znaleźli

Symulatka

i przewagi liczebnej miejscowych ki-

związana z główną rolą, jaką odgry-

biców.
gdzie

-

błyskotliwa

gra

słów

Znany

również

jako

miejsce,

wa podczas obozu namiot przeznaczo-

grywał

Robert.

Lewandowski.

ny do izolowania rzekomych chorych,

Sprawdźcie, naprawdę.

pochodzenie sanitarne.

Pitagoras się mylił; Pomyłka Pitago-

Szelest - coś, czego nie trzeba tłu-

rasa - odkrycie z gałęzi matematyki

maczyć.

Być

albo

nie

być

i

instruktorów

oglądających

wybrałem

tchnienie

-

pionierkę

Żelazny termin - ustalona, zaklepana,
niezmienna

nostalgiczne

przypominające

humorystyczne.

wes-

instrukto-

data,

kiedy

instruktorzy

Szesnastki na pewno pojadą na wyprawę w góry, pochodzenie hutnicze.

harcerza

Szesnastki, karimata, szykowny strój
wyjściowy, praktyczny ubiór na wędrówkę, wyprasowany budzi szacunek
wśród znajomych “na kwadracie”. Nie
ma

Szesnastki

bez

szelestu,

szelest

bez Szesnastki poradzi sobie doskonaPomyłka Pitagorasa, obóz nad jez. Gim, 2012 r.

le.

Żelazny termin - idziemy na Zawrat. Wrzesień 2016 roku
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ROTA SZESNASTKI
słowa: Jarosław Kopaczewski (1-3 zwrotka), Marek Gajdziński (4 zwrotka)
muzyka: Jarosław Kopaczewski

My młodzi, nam nie szkodzi
zimno ani srogi głód.
Pamięć Twoją przechowamy,
włożym w to cały nasz trud.
Ref: O Polsko! Nasza Polsko!
Czemu błyszczysz w dali?
O Polsko! Nasza Polsko!
Niech Cię Bóg ocali!
My Orlęta, niebożęta
śmiało patrzmy w przód.
Byś Ty była Wolna, Silna,
włożym w to cały nasz trud.
Ref: O Polsko! Nasza Polsko!
(...)
„Muszę nauczyć Was śpiewać”!

Hej Rodacy! Zawiszacy!

W wieku 91 lat odszedł na wieczną wartę Tadeusz Sułowski, znany

Śmiało wznieśmy śpiew.

harcerzom jako „Suła”, a kolegom z wojska jako „Tadek”. Zastępowy,

O Wolności i Równości,

przyboczny, drużynowy i szczepowy Szesnastki, żołnierz, powstaniec
warszawski, partyzant, więzień polityczny. Niezrównany gawędziarz,

za to damy całą naszą krew.
Ref: O Polsko! Nasza Polsko!
(...)

zawołany śpiewak, człowiek o iście ułańskiej fantazji, którego przy-

My harcerze, w naszej wierze,

gody i dokonania z trudem mieszczą się w jednym życiorysie. Zawsze

w naszych prawach będziem trwać.

odnajdywał w sobie siłę i energię, by odwiedzić obóz drużyny i te

Byś Ty była Sprawiedliwa,

przygody nam opowiedzieć.
Zawsze pilnował, byśmy pojawili się na dorocznej harcerskiej drodze
krzyżowej i zawsze brał na siebie obowiązek dźwigania krzyża. Pogoda ducha, fantazja i gotowość do służby – takim go zapamiętamy.
Odpoczywaj w pokoju Tadku, klawboys!

za to chętnie możem życie dać.
Ref: O Polsko! Nasza Polsko!
(...)
Historia pieśni
Jarek Kopaczewski napisał tę pieśń w Święta Bożego Narodzenia w 1981 roku, a więc dwa tygodnie po wprowadzeniu stanu
wojennego. Melodia utrzymana jest w charakterze nostalgicznej kolędy. Pierwsza prezentacja pieśni nastąpiła 22 stycznia
1982 roku na kominku Kręgu Instruktorów Szesnastki ‚Zawrat’, gdzie zastanawiano się nad formami pracy Szczepu w nowej
rzeczywistości. Pieśń idealnie pasowała do atmosfery tej zbiórki.
Kilka tygodni później, gdy władze wojskowe zastosowały pierwsze represje wobec Szesnastki, Marek Gajdziński dopisał
czwartą zwrotkę. W dniu podjęciu decyzji o kontynuowaniu pracy w konspiracji, pieśń została ustanowiona Rotą Szesnastki.
Od tej chwili śpiewa się ją tylko w najważniejszych chwilach w życiu Drużyny. Jest także nieodłącznym składnikiem obrzędu
Przyrzeczenia Harcerskiego składanego w Szesnastce.
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SULIMCZYK

nr. pandemiczny

Book

fot . 1975

303

z

nr. pandemiczny

Face’ami Autorów

f o t . 2 0 19

hm. Ma rek Gaj dz ińsk i- S Z WEJ K

fot . 2004

303 SULIMCZYK

f o t . 2 0 16

(ex hm .) D y z m a Z a w adz k i

f o t . 1 9 86

f o t . 2 02 0

h m . L e ch N a jb a ue r

f o t . 2 004

fot. 2 0 0 9

fot. 2 0 2 0

fot. 2 0 0 9

p hm. Ka rol Wa les i a k - KĘ DZIO R

f o t . 2 01 9

h m . M a r ci n G i e r b i s z - G IE R BO

fot. 2 0 1 2

fot. 2 0 2 0

p wd . Ma teus z Ka cz kows ki - S O P E L

fot. 2019

p wd . B runo Zawadzki

fot. 2 0 1 6

fot. 2020

pwd . Toma s z Chmielewski - CHMI ELU

tu
wk lej
s woje
z djęc i e
fot . 2005

f o t . 2 0 19

hm . Ka j et an Ka p u ścińsk i

f o t . 2 005

f o t . 2 01 9

h m . M a ci e j Sa d o ws k i - SA DE K

fot. 2 0 1 4

fot. 2 0 1 9

pwd . Mi cha ł Jęd rz ejcz y k - Y E TI

????

2020
Duch S zesnastki
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