Błękitna

Czternastka

BŁĘKITNA
CZTERNASTKA
O drużynach i o historii,
o ludziach i o przyjaźniach,
o największych przygodach
i o wielu innych ważnych
wydarzeniach
na stulecie

Wstęp
Błękitna XIV obchodzi w tym roku swoje stulecie. Chociaż większość
z nas nie spędziła na obozach więcej niż kilka lat, dla wszystkich lata te
pozostawiły wspomnienia na całe życie. Oprócz wspomnień, także znajomości i przyjaźnie, małżeństwa i wszelkie inne formy relacji z innymi
ludźmi. Błękitna XIV, a od kilkunastu lat także osobny szczep – Czternastka – to miejsca wyjątkowe. To miejsca wspólne, o które dbało i dba
wiele pokoleń harcerzy, rodziców harcerzy, przyjaciół. Pracując nad tą
książką chcieliśmy, aby jej treść była zapisem nie tylko dat, wydarzeń
i faktów, ale także wspomnień, emocji i tego wszystkiego, co wydaje się
niemal niemożliwe do opisania, a pozostaje tak dobrze znane każdemu,
kto widział brzask nad jeziorem pod koniec swojej nocnej warty w obozie.
Mamy nadzieję, że zaproponowana forma gawęd, krótkich informacji
historycznych oraz „hasztagów”, poprzez garść wspólnych haseł pozwoliła
na wydobycie z odmętów zapomnienia niezwykłych przygód i historii,
śmiesznych ksywek i przykładów służby innym – bo harcerstwo to dobra
zabawa, ale także „wychowanie dobrego obywatela metodą puszczańską”.
Prace nad książką trwały kilkanaście miesięcy, angażując zespół kilkunastu osób. Ważną częścią tej publikacji jest forma wizualna, przygotowana przez Janka Sowińskiego – wybrane fotografie i cała szata graficzna,
która ma stanowić dla czytelników okazję do spotkania z piękną formą.
Końcowa wersja tekstu była konsultowana także ze szczepowymi: Błękitnej XIV – Julią Bzową i Czternastki – Aleksandrą Domańską. Informacje
historyczne zostały zebrane i uporządkowane przez Pawła Zygarłowskiego. Przeprowadzanie wywiadów i koordynowanie zbierania odpowiedzi
z ankiet prowadziłem ja, a w młodszym pokoleniu harcerek i harcerzy
moja najstarsza córka, Marianna. W naszą sieć ankieterską zaangażowani byli także: Ryszard Sowiński (przeprowadził 6 wywiadów), Hania
Chłodnicka (3 wywiady), Basia Graczyk (3 wywiady), Janek Sowiński (3
wywiady), Bogusia Tykałowicz (3 wywiady), Bartek Olenderek (1 wywiad) oraz Dorota, Łucja i Szymon. Marianna Isańska przeprowadziła
21 wywiadów, a ja – 60. Wydanie książki przez Wydawnictwo Miejskie
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Posnania, które sfinansowało większą część kosztów, było możliwe dzięki
inicjatywie komendantki Hufca Siódemka, Dorocie Goraj.
W ramach przygotowania do publikacji na obozach letnich obu szczepów w 2018 roku przeprowadzone zostały zajęcia dla wszystkich harcerzy. Obejmowały historię szczepu oraz rekrutację i szkolenie ankieterów. Wypowiedzi ankietowe harcerzy ze wszystkich pokoleń – zarówno
podczas bezpośrednich wywiadów, jak i podczas rozmów telefonicznych
i internetowych – zbierane były od jesieni 2018 do wiosny 2019. Redakcji całości tekstu dokonałem ja z pomocą Marianny, korekty podjął się
Kamil Tułaza (szczepowy Poznańskiej Czarnej Trzynastki). Co ważne,
redakcja językowa nie objęła ujednolicania stylów wypowiedzi i słownictwa różnych osób; ich różne doświadczenia i sposób pisania o nich niech
będą dodatkowym bogactwem naszego środowiska. Najlepiej wyraził to
podczas wywiadu Wojtek Król, mówiąc (mniej więcej) coś takiego: nie
chodzi o to, żeby wszyscy byli tacy sami, ale żeby z tej grupy ludzi, których
dostajesz na obóz, wydobyć z każdego z nich to, co jest w nim najlepszego.
Pierwsza część książki to gawędy obecnych i byłych szczepowych,
których poprosiłem o odniesienie się do trzech kwestii: 1) czasów, w których przyszło im pełnić służbę, wraz z ważnymi wydarzeniami tamtego
okresu, 2) tego, „co się robiło” i „o czym się mówiło” oraz „co z tego zostało w Szczepie na dłużej”, i wreszcie 3) podsumowanie ze wskazaniem
najbardziej wartościowych i wartych do przekazania przyszłemu pokoleniu myśli. W sumie w tej części zawartych jest siedemnaście gawęd, pokazujących Szczep w perspektywy instruktorskiej. Pierwsza z tych gawęd
to zredagowany przeze mnie wywiad z druhem Jerzym Chrzanowskim,
który przeprowadził niedługo przed jego śmiercią ówczesny szczepowy
Błękitnej XIV, Michał Bień, a przypisami opatrzył Paweł Zygarłowski
. W drugiej części zamieszczone zostały opisy drużyn z Błękitnej XIV
i Czternastki autorstwa drużynowych, wraz z wykazami wszystkich
drużynowych. Przygotowało je w sumie dziewięć osób, podpisanych
pod każdym fragmentem. Chociaż informacje te dostępne są na stronach internetowych, uznaliśmy, że dokumentacyjny charakter publikacji
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powinien mieć taką, choćby skrótową, formę. Trzecia i najdłuższa część
tej publikacji to „hasztagi” – odpowiedzi ponad stu harcerzy (wymienionych z imienia, nazwiska i czasu swojej harcerskiej aktywności na końcu
książki) na 27 słów kluczowych – związanych bezpośrednio z harcerskimi
latami. Ostateczna lista hasztagów powstała po kilku wywiadach pilotażowych i recenzjach od Ryszarda Sowińskiego, Wiktora Namysła oraz
Michała Jaroszewskiego. Dodany przed każdym hasztagiem fragment
piosenki ma sprzyjać wspomnieniom – o tyle więc ta część nie powinna
być traktowana jako zamknięta, ale raczej jako zaproszenie do wspólnego
odświeżenia zdarzeń sprzed lat. Piosenki te, różnych autorów, by wspomnieć choćby Herberta, Okudżawę, ale i wielu współczesnych poetów,
na trwałe wpisały się w obozowe ogniska, górskie wędrówki i harcerskie
zbiórki; wiele z nich ulegało przeróbkom, wymyślaliśmy do nich nowe
zwrotki - stąd nie podajemy wszystkich ich autorów (podobnie jak, na
przykład, w publikacji M. Kozickiego „Wybór poezji i pieśni harcerskich”,
wydanych przez Główną Kwaterę Harcerzy i Główną Kwaterę Harcerek
ZHR w 1998 roku). Książkę wieńczą krótkie biogramy Czternastaków
(część czwarta), którzy swoją służbą i pracą zapisali się nie tylko w historii Szczepu, ale także w historii Poznania i Polski. Biogramy te zebrał
i opracował Paweł Zygarłowski.
Tekst książki dostępny będzie w internecie, a cały ten projekt ma
charakter niekomercyjny – wszystkie uzyskane z niego środki zostaną
przekazane, po połowie, dla Błękitnej XIV i Czternastki. Należy także
przypomnieć, że premiera niniejszej publikacji jest jedną z wielu imprez
i wydarzeń przygotowywanych na stulecie Szczepu. Oprócz tej książki,
wiele wysiłku i współpracy poświęcono także na zorganizowanie innych
stuleciowych wydarzeń: Karnawałowego Balu Maskowego 23 lutego
2019 (koordynowała Julia Oźminkowska); odsłonięcia tablicy pamiątkowej w maju 2019, poświęconej druhowi Jerzemu Chrzanowskiemu (we
współpracy z Kołem Przyjaciół Błękitnej XIV koordynowały: Julia Bzowa i Aleksandra Domańska oraz Marcin Grottel); Zlotu Stuleciowego
w Murowanej Goślinie i Rakowni w dniach 14-16 maja 2019 (koordy9

nowała Julia Bzowa); Harcerskiej Akcji Kresy, zorganizowanej wspólnie
z Poznańską Czarną Trzynastką (koordynowali: Aleksandra Domańska,
Michał Gilski oraz Kamil Tułaza); rajdu ekstremalnego Błękitny Grom
w październiku 2019 (koordynował Jakub Olszyna), a także nagranie
płyty z piosenkami śpiewanymi przez wszystkie pokolenia harcerzy przy
ogniskach (koordynował Jakub Zygarłowski).
Nie mamy wątpliwości, że książka, którą oddajemy do rąk czytelników, w niewielkim stopniu może spełnić ich oczekiwania. Niech to
jednak stanowi zachętę do włączania się w kolejne inicjatywy powstające
przy naszych Szczepach i kolejne publikacje dokumentujące ich przebieg.
Czuwaj,
Jakub Isański, Marianna Isańska
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Gawędy

Chrzanowski
Sowiński
Musiał
Smulski
Olejnik
Rachlewicz
Król
Karaś
Owsianowski
Zygarłowski
Bogaczyk
Graczyk
Przybyła
Gramacki
Domański
Domańska
Bzowa

Jerzy
Gerard
Maciej
Przemysław
Marcin
Grzegorz
Wojtek
Roman
Aleksander
Paweł
Włodzimierz
Maciej
Mariusz
Maciej
Marek
Aleksandra
Julia

Jerzy Chrzanowski
Odtwarzał Błękitną Czternastkę w 1945 oraz 1957 roku
Zredagowane fragmenty nagranego wywiadu, który z Chrzanem
przeprowadził dh Michał Bień, szczepowy Błękitnej Czternastki,
pod koniec 2016 roku. Chrzan miał wtedy 90 lat. Wypowiedź została uporządkowana chronologicznie, opatrzona przypisami i podzielona
na akapity.

Lata czterdzieste
Wtedy, po wojnie, była tęsknica ludzi za zorganizowaniem się. Komuna była nieakceptowana, to wszystko było traktowane jako pewna prowizorka. Myśmy ruszyli tę Czternastkę, to był październik ’45,
czyli bardzo szybko. Szkoła ruszyła w lutym, w czerwcu były wakacje,
nie było jeszcze Czternastki i nie było obozu, ale działał już wtedy
Związek Harcerstwa Polskiego. Harcerstwo się reaktywowało w lubelskiem i tak szło na zachód, razem z wojskiem. Guciu Chełkowski
miał swój pluton, ja byłem przybocznym i dodatkowo miałem swój
pluton. Trzecim plutonowym był Behr; tata Trzeciakowskiego1, powstaniec wielkopolski – był u nas przewodniczącym Koła Przyjaciół
Harcerstwa – był na właściwym miejscu. Przedwojenny sztandar nie
ocalał. Trzynaście–czternaście osób na początku było na pierwszym
spotkaniu, Jurek Sobczak 2 reaktywował drużynę. On nie był w Marcinku przedtem, ja byłem jego pierwszym przybocznym. Niewiele było
kontaktu z przedwojenną drużyną, która istniała. Ja w szkole przewodniczyłem samorządowi szkolnemu, jeszcze budynek był w centrum
na Jarochowskiego – otwarte zaraz po wojnie. Potem przeszliśmy do
Zamojskiej. My chodziliśmy na 7.00, na 11.00 – dziewczęta. Potem nas
przenieśli na Mylną, z Mylnej przenieśli nas na Różaną. To wszystko
1 – Chodzi o ojca Lecha Trzeciakowskiego – członka 14 PDH, późniejszego profesora poznańskiego Uniwersytetu, historyka XIX-wiecznego Poznania i Wielkopolski.
2 – Jerzy Sobczak, harcmistrz, drużynowy 1945–1946. Po 1957 prowadził pracę harcerską
w Lublinie.
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było w 1945 roku. Wtedy [w budynku] na Bukowskiej był szpital. Mieliśmy „wóz Drzymały” z napisem „I Wędrowne Liceum i Gimnazjum
im. Karola Marcinkowskiego”.
Organizując Błękitną, mieliśmy wtedy doświadczenie wojenne, to
było skrzyżowanie harcerstwa przedwojennego z ukierunkowaniem
na Szare Szeregi, co władze cholernie denerwowało, harcerstwo po wojnie było niekochane. W czterdziestym szóstym roku w kwietniu – pierwszy zlot harcerstwa po wojnie3, Czternastka była drużyną służbową hufca.
Z pięćdziesiąt szczunów4 z Czternastki było. Szczecin przyjął nas wspaniale. Pociąg dowiózł nas przed most. Most się chwiał więc pociąg nie
wjeżdżał. Dalej poszliśmy pieszo. Tramwaje były za darmo z kartą zlotową. Doszło do bójki, bo była prowokacja ZWM5 (to były trochę bandziory). Szczecin był wtedy w gruzach. Było spotkanie na Wałach Chrobrego, przyjechał już wtedy z Londynu Mikołajczyk, myślał, że może coś
wytarguje od Stalina. Pyry poznańskie mniej się wtedy orientowały, ale ci
ze Wschodu, twarde Polonusy, to oni wiedzieli, co niosą Ruski. No i myśmy tam wyklaskali Mikołajczyka, a wygwizdali Bieruta, ale to nie było
zorganizowane, to było żywiołowe, oddolne (gdyby było inaczej, to bym
o tym wiedział). Komuna była wtedy słaba. Miała innych przeciwników
niż młodzież, ale wtedy, jak uważam, podjęto decyzję, że harcerstwa nie
uda się przejąć, tylko trzeba je zlikwidować, co nastąpiło w czterdziestym
dziewiątym roku.
Jak było z namiotami w roku czterdziestym piątym i czterdziestym
szóstym, to już nie pamiętam, ale były amerykańskie. Pierwszy obóz
po wojnie odbył się w Strzelnie 6. Pierwszym komendantem był Jurek
Sobczak, oboźnym Guciu Chełkowski7, a ja się bawiłem w kwaterkę.
Mając rozeznanie terenu, pamiętam, że z Wilczyna dostałem barana,
3 – I Ogólnopolski Zlot Młodzieży „Trzymamy Straż na Odrą” 13 – 14 kwietnia 1946. Z 14
PDH uczestniczy 32 harcerzy.
4 – szczun, w gwarze poznańskiej: chłopak.
5 – ZWM – Związek Walki Młodych.
6 – Obóz w Przyjezierzu koło Strzelna w terminie 15 lipca – 15 sierpnia 1946. Bierze w nim
udział koło 80 uczestników.
7 – August Chełkowski, podharcmistrz.
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po ziemniaki pojechałem na rowerach z jednym szczunem gdzieś z dwadzieścia kilometrów. Trafiliśmy na pogrzeb. Nie było z kim gadać, więc
rowery postawiliśmy i poszliśmy na ten pogrzeb. Potem nas pytają, co
byśmy chcieli. To był lipiec, ziemniaki mieli zakopcowane. Zdobyłem
darmowe ziemniaki, jeszcze z transportem na wozie, który potem trzeba
było oddać (co za zaufanie do harcerzy, dali nam wóz!). Teza obozowa
była wtedy taka: będziemy tak długo, dopóki starczy nam jedzenia. Każdy musiał wtedy przynieść na obóz kilo cukru i jakiś tłuszcz, najczęściej
była to margaryna. I obóz trwał trzydzieści dni. To jest długo, moim
zdaniem obozy powinny trwać do dwudziestu pięciu dni, potem zaczyna się dłużyć, a dwadzieścia jeden to jest dolna granica obozu stałego.
Bo normalnie wygląda to tak: tydzień rozstawiasz obóz, istniała zasada
w Czternastce: czy jest zbudowany czy nie, po tygodniu koniec z budowaniem. Budownictwo i pionierka było na dobrym poziomie. Mogę
też napisać parę uwag na temat „zastęp na obozie”, bo z tym są kłopoty.
U was dwa zastępy to jest podobóz. Nie mam nic przeciw temu, udało się
wymóc na poprzednikach, żeby niepotrzebnie nie robić wart, bo obozy
nie polegają na tym żeby jeden dzień była warta, a na drugi kuchnia… to
nie jest obóz.
Harcerstwo jako OH, pamiętaj do końca życia – OH: Organizacja
Harcerska – nie miała nic wspólnego z harcerstwem. To była relacja jak
morderca z zamordowanym. Ja potem brałem udział w zjeździe łódzkim, ja musiałem w czterdziestym siódmym uciekać, bo chcieli mnie
wsadzić. A mój tata zginął z ulicy w czasie wojny. Był szefem sztabu
na Armię Krajową na Wielkopolskę. Zmaltretowali go i umarł w Matthausen. Mama się denerwowała, więc poważnie sprawę potraktowałem.
A przewodniczącym koła rodzicielskiego był Ziółkowski, był dyrektorem banku, niepartyjnym wtedy. No i przyszedł do mamy, bo się znali
towarzysko, no i wylądowałem w Katowicach, do drugiej drużyny harcerzy przy gimnazjum-liceum Mickiewicza zahaczyłem, byłem z nimi
na dwóch obozach.

15

Komuniści zlikwidowali harcerstwo. Zniszczyli wszystko, przejęli majątek, sztandary pobrali. Taka była historia głośna ze sztandarem
Piętnastki8 z Marii Magdaleny – zlikwidowali, sztandar kazali spalić (ale
znalazł się w czyimś domu). Któryś z wnuków to zobaczył i się skontaktował że sprzeda, i udało się odkupić ten sztandar Marii Magdaleny.
Bo w Poznaniu to współzawodnictwo, ale miłe, toczyły przed wojną:
Piętnastka z Marii Magdaleny, Trzynastka9 z Bergera (przenieśli się potem do VIII LO, a przed wojną była tam Siedemnastka10), Czternastka
z Marcinka. Likwidatorem Czternastki był ksiądz Chmielewski11. Ostatni obóz był już nie indywidualny, ale z hufcem12, a cały majątek przejęła
władza. Sztandar udało się ocalić, ja go odzyskałem.

1956–1962
Po czterdziestym dziewiątym nie można było w ogóle działać wtedy był
czas stalinizmu, narażanie młodych ludzi. Lepiej można ich było przejąć do
PTTK. Założyliśmy oddział międzyuczelniany, ja byłem wiceprzewodniczącym ds. programowych.
A rok pięćdziesiąty szósty to było tak: harcerze byli w Oddziale Wojewódzkim PTTK, mieliśmy kontakt na całe województwo, i zwołaliśmy
zjazd instruktorów harcerskich, na plac Wolności, do Klubu Demokratycznej Profesury. Taki był, taka mansarda koło banku, tak nas się spotkało
z osiemdziesiąt osób. Jak się popłakali wszyscy jak zaśpiewaliśmy… Wiedzieliśmy, że jest już zjazd łódzki, OH, że chcą przekształcić się z nazwy,
no i wybrano z nas pięciu, miałem zaszczyt być w tej piątce, na delegatów
do Warszawy, do Orszy [Stanisława Broniewskiego].

8 – 15 PDH im. Romualda Traugutta – obecnie w ZHR.
9 – 13 PDH „Czarna Trzynastka” – obecnie Hufiec ZHP Poznań-Śródmieście „Siódemka”
w Poznaniu.
10 – 17 PDH im Jana Kilińskiego – obecnie istnieją dwie drużyny – w ZHP i ZHR.
11 – Stanisław Chmielewski, przewodnik, drużynowy 1947–1949.
12 – Obóz odbywał się w Buszewie w dniach 03–31 lipca 1949, a Czternastka uczestniczyła
w nim już po formalnym rozwiązaniu drużyny, które nastąpiło 2 lipca 1949.
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Przyszedł rok pięćdziesiąty szósty i zjazd łódzki, a równolegle Orsza13,
przedostatni naczelnik Szarych Szeregów (poszedł w Powstaniu do niewoli, a naczelnikiem był Mielcarek w Częstochowie). Zaczęło się harcerstwo tak zwane pełzające: zjazd łódzki i równocześnie dwudziestu pięciu
instruktorów starszych. Oni chcieli w tym grudniu zakończyć zjazd w niedzielę, a soboty były pracujące. My na niedzielę o świcie zjechaliśmy się
przed muzeum archeologicznym na Starym Mieście w Warszawie. Nas
było 180 osób, tak zwanych młodych instruktorów. To Orsza organizował.
Działała także Organizacja Harcerska. Głównym działaczem tego, ideologiem, był [Jacek] Kuroń, zachowywał się wtedy wrednie – wtedy, bo potem
to możemy dyskutować. Koło południa wpadł ktoś i mówi: „Chcą kończyć
zjazd, odnawiając harcerstwo!”. Co odnowić? Jak czegoś nie ma, nie można
odnowić, to jest oszustwo, OH chcieli przekształcić w ZHP – oszukać ludzi. No to zrzutka do kapelusza, autobus wydzierżawiliśmy, i do Łodzi. Już
grubo po południu w niedzielę byliśmy w tej Łodzi. To był jakiś ośrodek
sportowy. Tacy smętni panowie z wypchanymi kieszeniami z tyłu, nosili
spluwy, pilnowali i nie wpuszczali, ale nie przewidziano, że z tymi działaczami przywieźli z sobą instruktorów harcerskich, którzy mieli pracować.
I ci zrobili bunt w środku i nas wpuścili, i ci którzy, mogli zostać tam
dłużej, to zostali, i to było tak: Kamyka wybrano14, Kamińskiego, tego co
pisał Kamienie na szaniec (on tworzył w Górce, tam, gdzie Kossak-Szczucka
miała swój domek). Naczelnictwo, jak i przewodniczący Kamyk [Aleksander Kamiński], który odszedł w roku pięćdziesiątym ósmym15, wydając do
nas apel „kto może zostać, niech zostanie”. Ja zostałem.

13 – Stanisław Broniewski „Orsza”, harcmistrz, Naczelnik Szarych Szeregów 1943–1944.
14 – Aleksander Kamiński, harcmistrz. Na Zjeździe Łódzkim wybrany na funkcję Przewodniczącego Naczelnej Rady Harcerskiej.
15 – W 1958 Aleksander Kamiński pod naciskiem sił dążących do podporządkowania ZHP
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej ustąpił z funkcji Przewodniczącego NRH.
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Na obozie w Wisełce16 szczuny były zupełnie zielone. Jak gotowali makaron, to w zimnej wodzie. Ja [namiotów] zdobyłem dwadzieścia sztuk
czy dwadzieścia jeden, byliśmy najbogatszym środowiskiem. Kuzyn ze
Szczecina przysłał do mnie dyrektora wtedy. LOK poznański organizował
egzaminy i powiedział: „ja mam na strychach namioty”, to się umówiliśmy w Święta Wielkanocne, on da nam samochód i przyjedziemy, bo były
po akcji sianokosów zostawione na strychu i dużo ich pogniło. Przerzucaliśmy chyba ze sto podgniłych namiotów, z tego te dwadzieścia z masztami
wybraliśmy, i ten dyrektor dał na transport do Poznania i obiecał jeszcze,
że wszystko zawiezie do Wisełki na obóz i przywiezie z powrotem. Zdał
egzamin, a my mieliśmy namioty. Te namioty służyły nam długo, ja rozdałem je zastępom, one miały sobie dbać o to, nie że był właściciel niewiadomy. Pracowałem w Instytucie Włókien Naturalnych i ustaliliśmy,
że pokostem oleju lnianego i denaturatem je konserwować.
Harcówka to była nasza po wojnie. Udało się ją zdobyć. Maciej Musiał
ją miał, potem myśmy odnowili w roku ‘56, projektował nam profesor
z Polibudy, potem na architekturze – Jeziorkowski. On tę harcówkę nam
zaprojektował, teraz jest przerobiona. My mieliśmy tylko ten przód, namioty były na strychu tu i na strychu sali gimnastycznej.
Próbowałem robić pierwszy obóz z podobozami w ’5717 w Beskidzie Śląskim. Jeden obóz był pod Czartorią, komendantem był Tadziu Narożny.
Wacek Behr był w Brennej, koło Istebnej, tam jest takie schronisko nad
Olzą; ładne, tam miał być trzeci obóz, ale była wielka powódź. Mieli się
zmieniać co tydzień, jednym z założeń obozu było poznawanie tych gór. Już
były prawie dwie Czternastki, ale Waciu powiedział: „Koniec! Jedno wielkie
zgrupowanie!”.
Nie było wtedy fal, duża fala trwała 3 dni po przygotowaniu obozu,
podstawowa rzecz. Co było jednym z naszych największych osiągnięć:
punktacja przed wojną we wszystkich podręcznikach była – sumowa16 – Obóz odbył się w 1957 roku jako pierwszy obóz po reaktywacji działalności Błękitnej Czternastki.
17 – Obozy w Beskidzie Śląskim miały miejsce w 1958 roku.
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nie punktów, za kuchnię, porządek et cetera. Ja z kumplami najpierw
stwierdziliśmy, ustaliliśmy inaczej punktację: jedzenie, punktualność,
dyżury, kultura, stopnie i sprawności – indywidualnie dokładali się
członkowie, sobą, to zadziałało. Punktacja to nie jest trud, to jest samograj, punktacja na obozie to jest dodatkowy czynnik pomocy komendzie. I druga rzecz – podstawową jednostką jest zastęp.
Był obóz w 1961 – Małe Swornegacie nad Jeziorem Charzykowskim18.
Wezwali nas na odprawę komendantów chorągwi i zaczęli żądać od nas
czynnego ateizowania uczestników. Mnie to wkurzyło, bo nigdy szczunom nie narzucałem, nie ukrywałem moich poglądów, ale nigdy wbrew
woli rodziców, szczunom, już często po szesnastce, po maturach, nie narzucałem siłą poglądów. Byli różni, byli szczerzy. Byli wśród nich także
niepraktykujący [instruktorzy], ale nie narzucali swoich poglądów szczunom. Byłem tam ze Stasiem Behrem, wygłosiłem tam dziesięciominutową mowę. Szybko polecieliśmy kupić konstytucję, żeby mieć na obozie,
żeby pomachać, wiedząc, że przyjdą łobuzy z różnymi kontrolami. No
i się nie pomyliłem – co dzień była kontrola. I muszę powiedzieć, co było
naszym nieszczęściem, wtedy się spało na siennikach, no i gospodarz,
który dostawał od nas zlewki, chciał nam pomóc i przywiózł na wozie, ze
dwa kilometry, słomę [do sienników] i rzucił ją w lesie. Zobaczył to kurator podczas kontroli. Do niczego innego nie mogli się przyczepić, tylko
ciągle tą słomę wpisywali, a nie szło jej wyzbierać… Ale dostaliśmy duży
przydział mąki, mleko w proszku w dużych ilościach, a obóz szczunów
wygłodzonych nie miałby sensu. Sześć dni w tygodniu była zupa mleczna w różnych wariantach. Wielkim problemem było żeby nie przypalić;
to były duże gary i trzeba było ciągle mieszać. Bez przerwy trzeba było
mieszać zupę, żeby się nie przypaliło. Każdy z zastępu musiał zjeść pełną
menażkę, jeżeli na dyżurze przypalili zupę. Były odgrzewacze – doły
w ziemi, pakowało się tam zupę i przykrywało siennikami, żeby nie ostygła do obiadu.
18 – Obóz w 1961 miał charakter żeglarski.
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Harcerstwo lat ’56 – ‘62 to było coś niesamowitego. Ja to nazywam
harcerstwem intelektualnym: ja miałem na pierwszym obozie piętnastu na studiach i po studiach w komendzie. To wszystko przysiadło
w PTTK i tam tliło się – jakbyś na ognisko położył płachtę – tliło się,
jak się płachtę odgarnie – to wybucha. I wybuchło harcerstwo. Nikt
tego nie przewidział. Gomółka zlikwidował demokrację już w roku
pięćdziesiątym ósmym, a myśmy dotrwali do sześćdziesiątego pierwszego / sześćdziesiatęgo drugiego; harcerstwo się tworzyło i tworzyło,
tu i tam, na wsi byli instruktorzy, z młodzieżą mieli wycieczki.
Wyłączyła się wtedy co najmniej połowa harcerzy w sześćdziesiątym
pierwszym, wtedy już były takie czasy, że za to nie wsadzali, za to nie zawsze wyrzucali z pracy – za wrogość wobec władzy. To były okrutne, straszne czasy, powinniście coś o tym wiedzieć. Na zjeździe łódzkim – wolne
autentycznie wybory do hufców i chorągwi, puszczenie instruktorów bez
selekcji, to było nasze zwycięstwo.
W 1961, jeszcze Szelejewski19 rok prowadził, sztandar został u jednego
ze szczunów na strychu, przypuszczalnie budowlańcy go skradli – ogłaszaliśmy, ale nie udało się go nigdy odnaleźć. Komuchy robiły, że musiały być
wszystkie równe, więc nowy sztandar został ustanowiony.

Lata 70-te i 80-te
HSPS [Harcerską Służbę Polsce Socjalistycznej] to robiła władza. Klasyczny przykład Macieja 20: mieli mieć inne mundury, tu władza, tu on.
Wychowanie jednej rzeczy nie lubi: kłamstwa. Na daleką metę nie można
mówić szczunom: niech gadają, trzymajcie pyski, wbrew wszelkim zasadom.
Nie. Żołnierze wyklęci wiedzieli, że muszą zginąć, ale ja tu, środowisko
harcerstwo, powiedziałem sobie, że dopóki mogę działać i kształtować pewne postawy pozytywne legalnie, to czemu mam to robić nielegalnie. Nie
zakładałem, żeby wysyłać harcerzy do lasu, bo oni byli już nowym pokoleniem. Pokolenie walczące skończyło się przed moim rocznikiem. Ja jestem
19 – Wiesław Szelejewski, przewodnik, szczepowy 1961–1962.
20 – Maciej Musiał, harcmistrz. Szczepowy Błękitnej Czternastki w latach 1969–1973.
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dwudziesty siódmy, moje pokolenie przeszło wojnę tak trochę bokiem, ja
pracowałem, ja myślę, że my w roku pięćdziesiątym szóstym i później dostarczyliśmy roczników, które budowały Solidarność. Zrobiłem spotkanie
moich szczunów na pięćdziesięciolecie, przyszło czterdziestu-paru. Większość profesorów akademickich, to była potęga.
Sześćdziesięciolecie szczepu było organizowane za Króla 21, Król
był szczepowym i się okazało, że się pomylono co do daty powstania 22,
bo Czternastka nie była najpierw Żółkiewskiego, tylko Łukaszewicza23.
Miałem lekarza, całe pokolenie miało, Janusza z potężną apteką24. Lekarstwa z Francji przychodziły przed przedawnieniem. On tym zawiadywał,
nie kupczył, u Dominikanów zawiadywał, był uczciwy i solidny.
Na jednym z obozów wtedy, Straż Pożarna, porządni ludzie, zostali napuszczeni na obóz w Lubiewicach25, żeby zrobić kontrolę. Komuna miała
władzę w tej miejscowości. Jak harcerze przyszli do kościoła, zaśpiewali
„O Panie Boże…”, cały kościół płakał, że wreszcie ktoś się nie bał! I komuniści nie przyjechali, to były pierwsze wybory po stanie wojennym, nie
przyjechali na kontrolę lokalni działacze władz. Była olbrzymia życzliwość
dla harcerstwa.

Rady dla komendanta i instruktorów
Trzeba dobrze wybierać miejsca na obóz, aby nie było zagrożenia
upadających drzew. Nie może też namiot stać na korzeniach. W jedności, w gromadzie jest siła. Na obozie w Charzykowie była nas ponad
setka, to nikt nie podchodził, ale to była siła. To się łączyło z zasadą
21 – Wojciech Król, podharcmistrz, szczepowy 1981–1985.
22 – W latach 80-tych za potwierdzoną datę powstania Błękitnej Czternastki uważano rok
1921, za „Sprawozdaniem Dyrekcji Państwowego Gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu 1919–1929”, w którym pominięto pierwsze dwa lata funkcjonowania drużyny,
która miała wtedy innego patrona.
23 – Pierwszym patronem drużyny był major Walerian Łukasiński.
24 – Janusz Rachlewicz, harcmistrz, lekarz szczepu. Uczestnik obozów i zimowisk w latach
1984–1999.
25 – Obóz w Lubniewicach w 1986. Komendantem był Roman Karaś, podharcmistrz, szczepowy w latach 1985–1986.
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łączenia sensownych alarmów; potem nie wytrzymałem, jak na odwiedzinach na jednym obozie widziałem trzeci alarm jednej nocy. Tak nie
wolno. Niewyspane szczuny to jest dzień bez programu.
Jest ciągutka olewania czasu. Życie to jest czas – i czas jest kolosalną wartością i trzeba uczyć szanowania tej wartości.
Można przyjąć, że harcerstwo jako takie powstało metodą pączkowania zastępów. A zastęp to zespół szczunów, mniej więcej równego
wieku, dobrowolnie zbierających się pod rządami wybranego przez
siebie szefa: zastępowego. Ten zastępowy jest albo dobry organizator,
albo intelektualista – rzadko kiedy jedno i drugie, chociaż się zdarza.
Można pomagać, ale nie nominować. Dobry zastęp to jest osiem osób,
więc w naszych warunkach lepiej, żeby mniejszy [zastęp], ale żeby było
w podobozie chociaż trzy zastępy (za moich czasów były tylko męskie).
Dziewczyny się pojawiły w momencie Macieja Musiała, to przyszły
dziewuchy do Marcinka, szczepowymi były: Macieja żona 26 , potem
Zierhoferowa 27, potem też bywały. Zachwianie równowagi dorosłych
szczunów i babek grozi zagładą drużyny; musi być równowaga.
Teraz szkoła nic nie daje o patriotyzmie, podobnie ZHP. Namawiałem, żeby zostawić Czternastkę w ZHP 28 , żeby nie rzucić na pożarcie łobuzów wieloletniej naszej organizacji, ale były różne tendencje
i ciągotki. Muszą ludzie mieć możność mieć swoje poglądy, ale pogląd
dotyczący patriotyzmu i Polski musi być wiodący.

26 – Mariola Samulska (Musiał), harcmistrzyni, szczepowa w latach 1974–1975.
27 – Krystyna Zierhoffer (Hamerska, Pałubicka), harcmistrzyni, szczepowa w latach 1975–
1976.
28 – Odniesienie do 1989 roku i dyskusji jaka miała miejsce w szczepie – pozostać i zmieniać
ZHP, czy wyjść i współtworzyć ZHR.
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Komendantowi nie wolno mieć gwizdka w pysku, jest to pies obozowy
oboźny, a komendant jest drugą instancją, żeby ratować i łagodzić błędy
oboźnego, który musi szybciej reagować niż myśleć. Komendant powinien
mieć oddzielny notes z co najmniej jedną stroną na każdego, musi robić
wszystko, aby w ciągu obozu z każdym sobie indywidualnie porozmawiać.
Ma tę szansę, polując na chorobę – ktoś chory, to ciach [i rozmawiać]! Nie
może wkraczać w rolę oboźnego.
Naszym wynalazkiem, moim, była szachownica, gdzie nanosiłem kolorami dyżury, fale, żeby mieć mapę. Stwórzcie nowoczesny program do
projektowania obozu, zrobić to jako grę. Można też gry wziąć na zimowisko. Każda minuta na obozie musi zmierzać do tego, żeby coś dawać
uczestnikom. Jak zrobi dobrze kotleta, to już jest sukces! Przekazać pewne umiejętności: jak pada deszcz – robiliśmy kawiarenki. Przygotowuje
się w ten sposób do bycia gospodyniami domowymi kobiety i szczunów
też, bo harcerstwo zgodnie ze swoją metodyką ma przygotowywać do
bycia w rodzinie, w pracy zawodowej i w społeczności. Obowiązkiem
komendanta jest chodzić koło ludzi i szukać tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy, mają swoje kłopoty. Na obozie chory szczun to jest
twój podopieczny jako komendanta, dowiadywałem się najwięcej przy
obieraniu ziemniaków z ludźmi i wspólnym jedzeniu. Komenda powinna [dostawać do menażek] jedzenie na końcu – wtedy dobrze wydzielał
zastęp jedzenie, żeby starczyło dla komendy! I nie robić kolejek – zamiast
jednego gara, wystawić trzy! Zastępy uczyły się kroić, planować, żeby się
nie marnowało.
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Ze świętej pamięci Wojtusiem Jędraszakiem robiliśmy tabele żarcia i jedynym dostępnym, z funduszu wczasów, zdobyliśmy. Zimowiska kosztowały 300 złotych, obozy 500 złotych, to było grubo taniej niż
na przykład kolonie, ale i tak za dużo. Wyliczyłem, że gar mleka z płatkami to było 100 złotych. „To jest wasze, zmarnujecie – to o tyle mniej
dostaniecie na falę; spalony garnek – pieniądze idą do rynsztoka” – to
działało. Prywatne jedzenie powinno iść dla zastępu, nie dla drużyny,
ale do częstowania dla innych [a nie jedzenia w samotności]. Nie ma
komórek na obozie! Czterdzieści telefonów i nie ma obozu! I na przykład
na zimowiskach punktualnie wracali szczuny; wiedzieli, że jak się godzinę spóźnią, to ja postawię GOPR na nogi! Nie było kontaktów telefonicznych. Czas jest święty, ja byłem dzieckiem wojny i po wojnie, gdy ludzie
ginęli z ulicy – jak zacząłeś działać w ciągu godziny, to miałeś szansę
pomóc. Ja muszę wiedzieć, kiedy muszę zacząć działać, żeby pomóc. Ja
byłem przodownikiem turystyki górskiej i z tych zasad schroniskowych
przejąłem dla drużyny. Jak bierzesz obowiązki, bierzesz kompetencje.
Woda: jak nie masz badenmeistra 29, to brać, nawet za pieniądze, to
uczy pływać. Sukcesem dla szczunów i dziewuch wystarczy tylko to: nauczyłam się pływać. Druga rzecz: poluj na talenty wiary! Co kto umie
i dla niego stworzyć sprawność.
Harcerstwa siła jest w drabince pokoleń! Harcerstwo ma wielką rolę
do odegrania, musicie wrócić do kształtowania patriotyzmu. Nigdy nie
było naszym zamiarem, żeby ludzi kształtować na naszą miarę, ale mają
być uczciwi i rzetelni. Tolerancja polega na tym, że każdy ma prawo do
innych poglądów, ale nie ma prawa ich zwalczać. Ja szanuję innych, ale
niech szanują moje, bez nienawiści.

29 – Ratownik wodny.
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Gerard Sowiński
Reaktywuje Błękitną Czternastkę w 1965 roku
Po raz pierwszy z „Błękitną” zetknąłem się w 1962 roku W czasie studiów na zlecenie Kwatery Głównej ZHP przeprowadzałem
badania ankietowe na temat pracy drużyn starszo harcerskich. Byłem zafascynowany tym, co zobaczyłem w „Marcinku” . Widziałem
zbiórkę, gdzie harcówka była pełna rozdyskutowanych mężczyzn.
W „Marcinku” zacząłem pracować jako nauczyciel języka polskiego w
1964 roku. „Błękitna” praktycznie nie istniała. Harcówka była zamknięta,
harcerzy nie było widać w szkole. W 1965 roku pan dyrektor Ludwik
Graja poprosił mnie, abym odbudował drużynę, z której została tylko
nazwa. W tym samym roku zostałem wychowawcą ostatniej męskiej klasy (H) Tak się szczęśliwie złożyło, że znalazło się w niej paru chłopaków,
którzy w szkole podstawowej mieli świetnie funkcjonującą drużynę, spore
doświadczenie w pracy harcerskiej i ochotę jej kontynuowania. Byli to m.
in., Tomek Baszkowski, Marian Chmarzyński, Leopold Czacharowski, Piotr Krokowicz, Lech Lindecki, Maciej Musiał, Andrzej Pawlak,
Michał Pluciński, Piotr Stawicki, Tomek Talarczyk, Włodek Wójcicki,
Z tą grupą zaczęliśmy odbudowywać Czternastkę. Organizowaliśmy
regularne zbiórki, które cieszyły się sporym zainteresowaniem i grupa
harcerzy szybko powiększała się. Naszym problemem był jednak brak
kadry instruktorskiej.
W roku 1966 na zlecenie dyrekcji szkoły zacząłem organizować obozy
młodzieżowe w Nieszawce. Tam udało się w 1968 roku stworzyć podobóz
harcerski. Na strychu nad salą gimnastyczną znaleźliśmy namioty, prycze
i trochę innego sprzęty obozowego w dość kiepskim stanie. Głównym
celem podobozu było ukształtowanie instruktorów. Chłopcy sami stworzyli program szkoleniowy i konsekwentnie go realizowali.
Swoistym dramatem drużyny był brak sztandaru, który zaginął w tajemniczych okolicznościach. Szukaliśmy go intensywnie – bez skutku.
Wobec zbliżającej się 50 rocznicy Czternastki, postanowiliśmy ufundo25

wać nowy sztandar. Akcja „Sztandar” zmobilizowała nas do intensywnej pracy. Ogromną pomocą służyło nam Koło Przyjaciół Harcerzy przy
„Błękitnej 14-stce, niezwykle prężne i oddane idei harcerstwa. Tworzyli
je głównie rodzice moich uczniów, Panie: Maria Baszkowska, Walentyna
Krokowicz, Bożena Plucińska, Maria. Parlińska, Zofia Sobczak, Zofia
Talarczyk, przewodniczącym Koła był p. Józef Futro. To oni wzięli na
siebie główny ciężar organizacji zimowisk w Chodzieży (1967/68) i w
Klikuszowej (1968/69), to oni ufundowali Błękitnej Czternastce sztandar,
starali się o fundusze, służyli radą i pomocą.
Błękitna rozrastała się, potrzebowaliśmy zakorzenienia w tradycji i
wsparcia w programowaniu pracy. Postanowiliśmy nawiązać kontakt z
osobami ze starej Czternastki. Spotkaliśmy się z Jerzym Chrzanowskim,
Wacławem Baehrem, ustaliliśmy zasady współpracy i odtąd na stałe związali się oni naszą drużyną.
Czternastka stała się na tyle dojrzała, że mogła samodzielnie organizować obozy. Moja rola ograniczała się teraz do tworzenia parasola
ochronnego, dbania o ich autonomię. Do Błękitnej przyszli ludzie bardziej kompetentni i doświadczeni w pracy harcerskiej niż ja.
Opiekunem Czternastki z ramienia rady pedagogicznej byłem do końca lat 70-tych. Pomagałem w rekrutacji nowych członków, organizacji
niektórych projektów, chroniłem przed próbami nacisków na harcerzy ze
strony władz.
Przetrwały przyjaźnie z harcerzami z mojej pierwszej klasy, której byłem wychowawcą i nie tylko. Spotykamy się, mamy o czym rozmawiać.
Jestem dumny z tego, że brałem udział w tworzeniu grupy, która ma
ogromny wkład w kształtowanie postaw wielu młodych ludzi. W „Błękitnej” dorastali i dojrzewali później moi synowie Ryszard i Mikołaj oraz
wnuki.
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Maciej Musiał
Szczepowy Błękitnej Czternastki 1970–1974, potem namiestnik harcerzy starszych w Hufcu Poznań Grunwald
Z Błękitną XIV byłem związany od roku 1966 do 1973. Po okresie
odwilży i odrodzenia harcerstwa w latach 1957–1961, którego symbolem
był w Marcinku „Chrzan”, nastąpiła w działalności Błękitnej kilkuletnia
zapaść. Podniesienia drużyny z upadku podjął się Jan Futro, (jak sam
potem wspominał: „na początku byłem ja”) oraz prof. Gerard Sowiński.
Do wznowienia działalności drużyny walnie przyczyniło się Koło Przyjaciół Harcerzy pod przewodnictwem pana mgr. Futro, ojca Jana. Koło
zorganizowało zimowiska w Czarnkowie (1967/1968) i w Klikuszowej
(1968/1969). Zimowisko w Cieplicach (1971/1972) organizowaliśmy
już samodzielnie.
W 1965 roku rozpocząłem naukę w I LO. Naszym wychowawcą był
prof. Gerard Sowiński zwany Barnabą, był on także opiekunem odradzającej się Błękitnej. Z jego inicjatywy w klasie VIII H powstał zastęp, którego zastępowym został Tomek Baszkowski z mojej klasy. Spośród harcerzy jedynie dwóch chłopaków nie zapisało się wtedy do Czternastki – ja
i Lechu Lindecki. Latem 1965 odbyliśmy kurs drużynowych i byliśmy już
instruktorami, prowadziliśmy drużyny młodsze w Hufcu Poznań-Jeżyce.
Ponieważ Barnaba przez cały rok bardzo do tego namawiał moją mamę,
ostatecznie jesienią 1966 trafiłem do Błękitnej Czternastki.
W tamtych latach działalność harcerska wyglądała zupełnie inaczej
niż dzisiaj. Przepisy nie pozwalały być harcerzem po ukończeniu nauki
w drugiej klasie szkoły średniej. Wyjątek stanowili instruktorzy harcerscy,
którzy mogli w swojej szkole działać w Młodzieżowym Kręgu Instruktorskim. Pozostali powinni przejść do Związku Młodzieży Socjalistycznej.
Po pojawieniu się w szkole dziewcząt w 1967 powstała drużyna koedukacyjna, której drużynowym był Piotr Stawicki. Po jakimś czasie
przejąłem ją razem z Lechem Lindeckim; po ukończeniu szkoły zostałem
szczepowym Czternastki.
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W 1971 – pierwszy raz wzięliśmy udział w XIII Rajdzie Świętokrzyskim. Było nas czterech chłopaków w wojskowych mundurach, przywieźliśmy wtedy zwyczaj z przyklękiem podczas śpiewania Bratniego
słowa – zwyczaj ten został przejęty od środowiska „Warta” z Krakowa.
Potem te wyjazdy powtarzane były wielokrotnie. Inne tradycje z tamtych czasów to rajd do Dąbrówki Ludomskiej – pierwszy ogólnoszkolny
Czternastka zorganizowała w 1969 roku w związku z jubileuszem szkoły;
wtedy jeszcze stal tam piękny pałacyk, w którym działało przedszkole.
Początek lat 70-tych, to mobilizacja związana z pięćdziesiątą rocznicą istnienia Błękitnej Czternastki im. Stanisława Żółkiewskiego; Koło
Przyjaciół Harcerzy ufundowało sztandar. Pojawił się jednak problem
formalny; na sztandarze widniał oficjalny orzeł bez korony na czerwonym tle, a na drugiej stronie był krzyż harcerski na błękitnym tle, mimo,
że zgodnie z regulaminem ZHP obie strony sztandaru powinny być
czerwone. Barnaba zredagował wtedy list do Głównej Kwatery z prośbą
o zgodę na odstępstwo od regulaminu. Przyszła odpowiedź odmowna,
a sztandar i tak pozostał błękitny. W dniu wręczenia sztandaru panie
z KPH zamówiły mszę świętą u ojców Dominikanów. Sztandar został
poświęcony – to był gest „wbrew oczekiwaniom władz”, także władz harcerskich. Inny incydent ze sztandarem: w 1974 Błękitna miała brać udział
w pochodzie pierwszomajowym. Drużyna zameldowała się w szyku, ze
sztandarem, ale okazało się, że scenariusz pochodu nie przewidywał występowania ze sztandarami i polecono zwinąć sztandar. Błękitni unieśli
się honorem i odmaszerowali razem ze sztandarem do szkoły. Rozpętała się afera polityczna, „Błękitna Czternastka demonstracyjnie opuściła
pochód pierwszomajowy”! W nocy tajna narada razem z Chrzanem, ja
przyjechałem z Torunia, uciekając z wojska: ewakuacja harcówki, groźba
rozwiązania drużyny!
Wręczenie sztandaru dało Czternastce dobry rozpęd. Latem 1971
odbył się pierwszy po kilkuletniej przerwie obóz stały w Łagowie, wcześniej, w 1970 był obóz wędrowny zastępu w Puszczy Noteckiej. W 1972
drugi obóz w Głusku – Chrzan podpowiedział miejsce. Dużym sukce30

sem był także udział Czternastki w manewrach techniczno-obronnych;
dwa zastępy – „Czerwone Berety” i „Sanitarny” – zajęły pierwsze miejsca
w swoich kategoriach, brały udział w zlocie w Spale, a Młodzieżowy
Krąg Instruktorski Błękitnej Czternastki zajął drugie miejsce w Chorągwi Wielkopolskiej.
Co zostało z tamtych lat jako ponadczasowe? Po pierwsze lilijka
czternastacka – powstała w ramach przygotowania do obchodów pięćdziesięciolecia i wręczenia sztandaru w 1971. Jej autorem jest Ewa Majchrzak-Małecka. Stała jest także harcówka, chociaż jej wystrój przez lata
całkowicie się zmienił (w 1971 z obozu w Łagowie przywieziono grube
bale bukowe, z innego obozu – plaster z dębu w kształcie serca, gdzieś to
potem zginęło z harcówki). Pozostała wreszcie także legenda o Błękitnej
Czternastce, o jej okresach sławy, którymi się można chlubić, ale i o okresach gorszych; szczep funkcjonował przez te wszystkie lata w różnych
warunkach zewnętrznych. Za czasów Chrzana można było należeć do
Czternastki dłużej, za moich – już nie. Potem się to zmieniło; w szkołach
średnich mogły działać tylko drużyny specjalnościowe – Czerwonych Beretów, Sanitarna, Turystyczna. To była forma narzucona z góry.
W 1971 drużynowy Czerwonych Beretów, Maciej Parliński, przyboczny Zbyszek Awzan i ja odbyliśmy kurs spadochronowy w Aeroklubie Poznańskim. Niestety, 13 kwietnia następnego roku Zbyszek zginął.
Mimo to w 1973 Błękitna zorganizowała obóz spadochronowy w Mącznikach koło Środy Wielkopolskiej.
To były także czasy innego Prawa Harcerskiego. Zawieszenie plakietki z Prawem w harcówce w latach osiemdziesiątych było aktem odwagi
(plakietka ta wisi do dzisiaj przy kominku w harcówce). Plakietki te były
rozpowszechniane przez KIHAM. Widnieje na nich inna od wówczas
obowiązującej, przedwojenna treść Prawa i Przyrzeczenia. Warto pamiętać, że gdy na zjeździe ZHP w 1972 dodano w Przyrzeczeniu „socjalizm” – prawie jednomyślnie cała Sala Kongresowa głosowała za przyjęciem tej zmiany. Ja byłem przeciw.
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Połowa lat siedemdziesiątych to próby łączenia wszystkich organizacji młodzieżowych, walka ZHP o samodzielność, wielki zlot harcerstwa
w Spale, potem wyjazd harcerzy do Łodzi i wielki pochód młodzieży,
żeby zaprezentować się i obronić harcerstwo przed włączeniem do Socjalistycznego Związku Młodzieży Polskiej. W końcu zapadła decyzja,
że powstanie Federacja Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej
(FSZMP), zrzeszająca ZMS, SZMW, SZSP i ZHP. Harcerstwo nie
zmieniło nazwy, ale wymyślono propozycję programową dla harcerzy
starszych pod nazwą Harcerska Służba Polsce Socjalistycznej (HSPS).
Zmieniono drużynom starszym mundur na piaskowe koszule i czerwone
krajki. W hufcu Poznań-Grunwald tylko dwie drużyny nie zdjęły mundurów: Błękitna Czternastka i Czarna Trzynastka, mimo nacisków. Nic
się też nie zmieniło w funkcjonowaniu szczepu.
W roku 1980 KIHAM zaczął się od dwudniowego spotkania
w mieszkaniu dh. Tomasza Strzembosza w Warszawie. Z Poznania były
cztery osoby – wszystkie z Błękitnej Czternastki: Chrzan, Wacek Baehr, Piotr Stawicki i ja. Zapadła decyzja o utworzeniu kręgu, zaczęła
się odnowa. Błękitna Czternastka miała swój istotny udział w odnowie
harcerstwa. Dopiero wtedy zaczęto mówić o przywróceniu tradycyjnego
Prawa Harcerskiego.
Potem był stan wojenny. Starsi angażowali się w działalność nielegalną. Kilku harcerzy Błękitnej siedziało w więzieniu, było przesłuchiwanych. Pierwsza Biała Służba – w 1983 w Częstochowie – komendantem
całości był Piotr Stawicki. Oprócz tego była BS na Ostrowie Tumskim,
gdzie byłem oboźnym. BS była także podczas pogrzebu księdza Popiełuszki. Błękitni jechali w pociągu w cywilu, nie rozmawiali ze sobą
po drodze, aby uniknąć dekonspiracji. Dopiero na miejscu ubierali mundury.
Błękitna Czternastka zmieniała się razem z Polską, ale zawsze zachowała się przyzwoicie i ma się dzisiaj czym pochwalić. Wtedy nikt nie
wiedział, że komuna upadnie, ale zachowali się jak trzeba.

32

Przemysław Smulski
Szczepowy Błękitnej Czternastki w latach 1979-1980, współtworzył Kręgi
Instruktorów im. Andrzeja Małkowskiego
W harcerstwie jestem od piątego roku życia – mam książeczkę harcerską z przyrzeczenia zuchowego (obietnica zucha). Przyrzeczenie harcerskie, które odbierał drużynowy Maciej Musiał, to było na obozie w 1968
roku, w wieku dziewięciu lat.
Do Błękitnej trafiłem, rozpoczynając naukę w liceum w 1973, szczepowym był Maciej Musiał. On i jego przyjaciele Ryszard Wojnarski
(Maciej musiał zdał mu szczep), Mariola Samulska-Musiał, Krystyna
Zierhoffer, prowadzili Błękitną i byłem w nich wpatrzony.
Pierwszym moim obozem z Błękitną XIV to były Mazury w 1974
i wtedy jeszcze bardziej „zachłysnąłem” się Błękitną. Należałem do zastępu, który przyjął nazwę Odyseusze, gdyż w planie obozu było między
innymi żeglowanie po Mazurach, zastępami na żaglówce Omega. Nagrodą dla najlepszego zastępu na obozie była możliwość uczestniczenia
w zlocie żaglowców całego świata Operation Sail w Gdańsku. To wtedy
przylgnął do mnie funkcjonujący do dziś pseudonim Kiklop czy Cyklop.
Pseudonim miał oczywiście wtedy charakter lekko prześmiewczy, gdyż
wtedy – w drugiej klasie liceum – wzrostem nie grzeszyłem, a Kiklop
w mitologii greckiej był potężnym monstrum. Nasz piękny i przystojny
zastępowy Jurek Laskowski zyskał pseudonim Odysa, a posiadacz pięknych, zgrabnych nóg Olgierd Promiński szybko okrzyknięty został Penelopą.
To wtedy, na tym obozie, zwróciłem uwagę na podstawową różnicę
między harcerstwem, które znałem jeszcze z podstawówki a Błękitną
XIV. Okazało się, że mimo wymagań przełożonych, ostrych rygorów
musztry, zasad harcerskich wszyscy, bez względu na pełnioną funkcję
na obozie lub w Szczepie – jesteśmy dla siebie partnerami, przyjaciółmi.
Wszystko było dla mnie nowe i niezwykłe: mała trzydniowa fala, spanie
po stodołach, sprawność Trzy Pióra czy próba podchodów (nieudana)
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konkurencyjnego obozu. Przeszliśmy wtedy w nocy w sumie około trzydziestu kilometrów w kompletnym deszczu i tego obozu nie znaleźliśmy!
Pamiętam pierwszy rejs: żeglugę po Mazurach, w trakcie której uczyliśmy
się żeglarstwa. Pamiętam próby urządzania spania, gdy szliśmy pięć-sześć
kilometrów i nieśliśmy od gospodarza worki z sianem do sienników do
spania, codzienne ogniska do późnej nocy. Moim marzeniem wtedy było
zostać „jednym z nich”, jednym z Czternastaków.
Kiedy już „wrosłem” w Czternastkę, szybko zorientowałem się,
że wartości, które reprezentują w niej harcerze są nie do końca zgodne
z oficjalną linią i oczekiwaniami przełożonych, dyrekcji szkoły i tym podobnych. W latach siedemdziesiątych obok pracy harcerskiej, skautowej
prowadziliśmy non stop walkę o zachowanie tradycji harcerskiej, której
zewnętrznym przejawem były nasze stare mundury, lilijka, krzyż harcerski, sztandar. Wtedy w ZHP obowiązywały już powszechnie piaskowe mundury: koszule HSPS (Harcerska Służba Polsce Socjalistycznej),
z czerwoną krajką. Stąd władze nie bardzo mogły i chciały tolerować nasze mundury. Byliśmy raz po raz wzywani do hufca. Dyrektor Skrzypek
(były sekretarz komitetu miejskiego PZPR) dostawał telefony, że harcerze nie noszą mundurów HSPS. Próbowali nam też wcisnąć nowy sztandar. My wiedzieliśmy, że chodzi o sztandar z napisem Harcerska Służba
Polsce Socjalistycznej, stąd wymyślaliśmy różne argumenty i przyczyny,
dla których nie chcemy, nie możemy starać się o nowy sztandar. Po każdym obozie musieliśmy się tłumaczyć nie tylko z noszenia „starych”,
tradycyjnych mundurów, ale z także ze zorganizowanego wychodzenia
z obozu na niedzielną mszę świętą i uroczystego w niej uczestniczenia.
Takie sytuacje traktowano wręcz jako manifestację antypaństwową.
Pamiętam jak na zimowisku w Komańczy, którego byłem komendantem w 1980 przeprowadzający wizytację z miejscowego kuratorium, mimo wspaniałej atmosfery, pracy harcerskiej, dobrego programu
(większość odbywała wtedy między innymi kurs narciarski) dokonali
negatywnej oceny obozu gdyż nigdzie w schronisku, które zajmowaliśmy, nie znaleźli śladu gazetki lub informacji o odbywającym się bar34

dzo ważnym plenum PZPR, o którym, szczerze mówiąc, nie mieliśmy
bladego pojęcia. Z obozu przywiozłem więc do Poznania pamiątkę:
wpis do książki obozowej z ostrą reprymendą.
W Czternastce miałem też unikalne zobowiązanie instruktorskie.
Kiedy pełniłem funkcję drużynowego i po szkoleniowym obozie instruktorskim, który prowadził Maciej Musiał, w sposób naturalny i oczywisty
przyszedł czas na pełnienie funkcji instruktorskich. Pewnego dnia dotarła
do mnie do domu pisemna informacja (polecenie), że mam się stawić
w mundurze na Naramowicach. Rozkaz to rozkaz. Na Naramowicach
kolejna informacja, potem kolejna – szedłem na poligon w Biedrusku.
Tam czekał ktoś z Błękitnej i zaprowadził mnie kilka kilometrów w głąb
poligonu, gdzie była duża makieta średniowiecznego zamku – rekwizyt filmowy. Wchodzimy tam i nagle przy rozpalonym ognisku widzę
twarze Macieja Musiała, Marioli i Stefana Samulskich i innych, którzy
wcześniej mnie wprowadzali, przyjmowali do Błękitnej. Dla mnie było to
ogromne niezapomniane przeżycie, a zarazem zobowiązanie – nie tylko
to formalne, instruktorskie ale wynikające z faktu, że grupa starszych,
doświadczonych Czternastaków poświęca dla mnie i tylko dla mnie
specjalnie czas i organizuje tak wyjątkowe wydarzenie. Byłem bardzo
wzruszony. Oni przyjechali samochodami i po uroczystym moim zobowiązaniu, kilku gawędach i piosenkach harcerskich zarządzono odwrót.
Jechaliśmy w kompletnym deszczu, między czołgami i pojazdami opancerzonymi, bo żołnierzy wywieziono na poligon i rozpoczynały się nocne
ćwiczenia wojskowe. Ku naszemu zaskoczeniu oni nam salutowali, bo widzieli na naszych głowach czerwone berety i jakieś mundury, których
nie rozpoznawali w deszczu. Wycieraczki nie nadążały, oni zdziwieni,
chorągiewki kierujące ruchem, wkoło wyrzutnie, czołgi i my między tym
wszystkim. Uwieńczenie ślubowania. Szczęśliwie nie przeprowadzano
wtedy ostrego strzelania!
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Moja funkcyjna przygoda z Czternastką skończyła się w 1981 roku
kiedy przekazałem buławę komendanta szczepu Hubertowi Sarrazinowi. Potem do 1983 prowadziłem krąg instruktorów. Na obozach, które
prowadziliśmy między innymi z poprzednim szczepowym, Zbyszkiem
Woźnym, wychowywało się następne pokolenie Czternastaków – Wojtek Król, Hanka Matuszewska, Grzesiu Rachlewicz, bracia Grottelowie, Jacek Jakubiak, Agata Śmigielska, Andrzej Woźniak – Volano,
siostry Marczuk (Hania i Krysia), Chrzanowskie (Kasia, Gosia, Ewa,
później Ania)… długa lista.
Nawiasem mówiąc, o przyjacielskich, partnerskich relacjach niech
świadczy choćby nie tak częsta sytuacja, w której wcześniejszy Szczepowy (Zbyszek Woźny) pełnił później na prowadzonych przeze mnie obozach rolę podkomendnego – oboźnego. Razem z braćmi Siudami (Tomkiem i Olkiem), Rysiem Gierynem, Olgierdem Promińskimi i innymi
tworzyliśmy nie tylko zgraną kadrę kolejnych obozów organizowanych
pod koniec lat siedemdziesiątych ale i grupę przyjaciół, z którymi do
dzisiaj utrzymujemy kontakt. Nie wytworzyliśmy jakichś zwyczajów
jak na przykład Tygrysek 30 , ale w różnej konfiguracji spotykamy się
stosunkowo często i wiemy, że możemy na siebie liczyć. Do takich osób
należy szczególnie Maciej Musiał, którego spotkałem na swojej harcerskiej drodze już w wieku sześciu lat, a później nasze drogi splatały się
regularnie, intensywnie także na innych płaszczyznach naszego życia:
prywatnego, społecznego, politycznego, zawodowego. Myślę (jestem
pewny), że podobne doświadczenie jest udziałem wielu, wielu innych
Czternastaków, których życie harcerskie w pewnym momencie zostało
uzupełnione lub zastąpione więzią osobistą, zawodową – ale to „Czternastka” stanowi to podłoże dobrego partnerstwa, zdrowych i szczerych relacji.

30 – Coroczne spotkanie harcerzy i ich rodzin organizowane latem w Puszczy Noteckiej
na działce „Volusia”.
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Nic więc dziwnego, że i ja i koledzy bardzo przeżyliśmy aresztowanie
w stanie wojennym przy okazji akcji ulotkowej Zbyszka Woźnego. Zbyszek przesiedział pół roku w areszcie na „Młynie”. Pamiętam bohaterską
postawę Grzesia Rachlewicza, który na rozprawie przed Sądem Wojskowym, przy esbekach siedzących na sali rozpraw i ku ich kompletnemu
zaskoczeniu zeznawał… wbrew oczekiwaniu Służby Bezpieczeństwa i doprowadził do uniewinnienia Zbyszka.
Z pewnością długo można by snuć opowieści o chwilach wspaniałych,
radosnych ale i tragicznych, których niestety nie brakowało w historii
Błękitnej Czternastki. Wszystkie one stanowią unikalny bagaż wartości
doświadczeń, tradycji, legend, którymi przesiąknięta była i jest Czternastka.
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Marcin Olejnik
Przyboczny I DM Cichociemni

Historia I Drużyny Męskiej im. Cichociemnych
BŁ XIV w Poznaniu
Dzieje I Drużyny Męskiej im. Cichociemnych stanowią część najnowszej historii Błękitnej Czternastki. Jej początku i inspiracji do utworzenia
należy szukać w wydarzeniach burzliwego lata roku 1980 i roku następnym. Sierpień roku 1980 przyniósł gwałtowne zmiany w ogólnopolskiej
polityce i sytuacji w kraju. Przypomnijmy: strajki robotników na Wybrzeżu, początek ruchu Solidarności, rodząca się nadzieja na poszerzenie
przestrzeni wolności w warunkach istniejącej PRL. Dlatego duża grupa
młodzieży męskiej rozpoczynająca naukę 1 września 1980 roku przyniosła ze sobą entuzjazm, chęć działania i nawiązania nie tylko do chwalebnej historii samej Czternastki, ale również potrzebę sięgnięcia po nowe
wzory i wartości z historii Polski.
Perfekcyjny w swoim dowodzeniu młodymi adeptami harcerstwa, dający wzór do naśladowania ówczesny druh szczepowy Hubert Sarrazin
już w pierwszych miesiącach roku szkolnego wyznaczył na drużynowego
mającej powstać drużyny męskiej druha Jacka Jakubiaka, ucznia klasy
drugiej. To wokół druha Jakubiaka skupiło się grono niezwykle sprawnych, nastawionych na ćwiczenia w duchu tradycyjnego (czytaj: przedwojennego, klasycznego) harcerstwa, stroniącego od „socjalistycznej”
ideologii w duchu i formie peerelowskiego substytutu w postaci drużyn
HSPS. Nawiązanie do historii Błękitnej Czternastki, ale też śmielsze
czerpanie wzorców tak formacyjnych, jak i sprawnościowych, wykształconych w długiej historii Związku Harcerstwa Polskiego, stało się celem
i codziennością funkcjonowania młodych harcerzy.
Początkowy okres działalności drużyny to przede wszystkim czas
zapoznawania się z nowymi, a opartymi na doświadczeniu starszych
Czternastaków metodami wychowania i szkolenia. To również czas
śmielszych pomysłów związanych z ćwiczeniami, grami, rajdami, na38

bywaniem nowych sprawności harcerskich oraz edukacją patriotyczną
i historyczną. Wdrażanie metod i ćwiczeń parawojskowych – musztry
i dbałości o mundur harcerza, biegów przełajowych, umiejętności samodzielnego przetrwania w trudnych warunkach terenowych, nabywanie
wiedzy na temat pierwszej pomocy medycznej oraz nauka współdziałania
w grupie – na takie umiejętności zwracano szczególną uwagę. To był czas
otwartego przypominania sobie tradycji druha Andrzeja Małkowskiego
oraz jego żony druhny Olgi Drahonowskiej–Małkowskiej – założycieli
polskiego ruchu harcerskiego na początku XX wieku. To również czas
współpracy z rodzącą się opozycją demokratyczną oraz przenoszenie postulatów ze środowisk politycznych do środowiska szkół ponadpodstawowych (między innymi związanych z koniecznością zmiany programu
nauczania historii).
Praca formacyjna wykonywana przez grono starszych kolegów oraz
instruktorów, a także oddolne inicjatywy członków drużyny sprawiły, że na jesieni (w październiku lub listopadzie 1981 roku) kilku z nas
wzięło udział w spotkaniu organizowanym na Wydziale Historii UAM
w Poznaniu, z prawdziwym oficerem AK, byłym Cichociemnym ppor.
łącz. rez. Przemysławem Bystrzyckim, ps. „Grzbiet”, „Kreda”. Urodzony
w 1923 roku w Przemyślu, po wojnie mieszkający w Poznaniu (zresztą
niedaleko I LO, na ul. Wyspiańskiego). Bystrzycki w listopadzie 1941
roku wstąpił do Armii Polskiej w ZSRR. Ewakuowany przez Persję,
znalazł się w Wielkiej Brytanii, gdzie został przeszkolony w radiotelegrafii. Zaprzysiężony został w styczniu 1944 roku, a skok do kraju wykonał w nocy z 22 na 23 listopada tego samego roku. Po wojnie więziony
był przez UB. Przemysław Bystrzycki był autorem takich publikacji jak
Szkockie pożegnania, Przed skokiem do Kraju czy Znak cichociemnych. Dlatego spotkanie z nim było dla nas niebywałą okazją do poznania historii
Cichociemnych, ich sposobów szkolenia i walki, ale też dało możliwość
konfrontacji z prawdziwym oficerem „nie-ludowego” wojska. Stało się
też impulsem do precyzyjnego określenia charakteru drużyny – chcieliśmy być prawdziwym narybkiem komandosów. Był to też moment klu39

czowy – bezpośredniego kontaktu z historią polskiego oręża i przeniesienia na kolejne pokolenie idei pełnej niepodległości naszego państwa.
Pod wpływem takich emocji kilku z nas wybrało się na kurs spadochronowy, a w szerszym gronie, na rajdach drużyny w terenie wykonywaliśmy
naprawdę trudne zadania. Dla piętnasto, szesnasto czy siedemnastolatków
była to prawdziwa szkoła sprawności, a poniekąd i życia.
Z dzisiejszej perspektywy można zaryzykować stwierdzenie, że intuicyjnie czuliśmy, że już za kilka tygodni coś radykalnie zmieni się w Polsce. Wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku przyspieszyło
nasze wchodzenie w dorosłość. Nie wiedząc o tym, przygotowywaliśmy
się do działania. Dlatego sam moment przyjęcia za patronów drużyny
Cichociemnych – polskich żołnierzy, komandosów przygotowywanych
do działań specjalnych w okupowanej w czasie II wojny światowej Polsce, był naturalnym procesem, który stał się faktem na jesieni (listopad)
1981 roku. Drużynowym został wówczas druh Grzegorz Rachlewicz,
a przybocznym druh Marcin Olejnik. Wprowadzono wówczas kolejne
numery przyjmowanych do drużyny kolegów, symbolikę drużyny oraz
rytuał sprawdzania i wprowadzania do kręgu. Inspiracją były zwyczaje
prawdziwych Cichociemnych oraz własna tradycja, którą tworzyliśmy.
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Grzegorz Rachlewicz
Drużynowy IDM Cichociemni, przewodniczący Kręgu Instruktorskiego Kłuszyn, przewodniczący Kręgu Przyjaciół Harcerstwa przy Błękitnej Czternastce, przewodniczący Stowarzyszenia Błękitna Czternastka
W mojej rodzinie tradycje harcerskie sięgały starszego pokolenia. Mój
ojciec był harcerzem w swoich latach gimnazjalnych w Wolsztynie (lata
czterdzieste – pięćdziesiąte), działał do szczebla hufcowego, zanim poszedł
na studia do Poznania. Zostałem najpierw zachęcony do wstąpienia do drużyny zuchowej przy Szkole Podstawowej nr 69 ul. Jarochowskiego na Grunwaldzie, a od piątej klasy przeszedłem do drużyny młodszoharcerskiej.
W podstawówce mieliśmy zbiórki, uczestniczyliśmy w jakichś imprezach wyższego szczebla (zlotach hufca, chorągwi), mieliśmy kilka rajdów
i byłem też na dwóch obozach. Do I LO w Poznaniu, do tej samej klasy,
dostało się nas trzech kolegów ze szkoły podstawowej: Tomek Marcinkowski, Paweł Ulatowski i ja. Klasa liczyła trzydzieści pięć osób, w tym tylko
osiem dziewcząt. Już w pierwszym tygodniu zajęć na jednej z lekcji pojawili
się harcerze (prawdopodobnie był wśród nich Andrzej „Volano” Woźniak,
nasz przyszły drużynowy), w ramach akcji rekrutacyjnej zachęcający do
wstąpienia do Błękitnej. W klasie z nami był też Jacek Jakubiak, który
tamtego lata uczestniczył już w obozie w Izbach, zauważony i wywołany
przez Volana przyznał, że „tak, tak, w harcerstwie jest super…”, ale nas,
przynajmniej Pawła i mnie, nie trzeba było przekonywać i już następnego
tygodnia byliśmy na zlocie hufca – zdaje mi się, że w Murowanej Goślinie.
I tak zostałem na następne lata, przez całe liceum, a w sercu na zawsze…
Akcja rekrutacyjna przyniosła niezwykły efekt, bo oprócz już wymienionych z naszej klasy wstąpili do Błękitnej, przynajmniej na jakiś czas (uczestnicząc co najmniej w jednym obozie czy zimowisku, ale też angażując się
bardziej): Przemo Chocieszyński, Krzysztof Helak, Krzysztof Kaluta, Jarek
Kamiński, Jarek Linke, Tomek Migdałek, Darek Mocek, Mariusz Sztor,
Paweł Wolny i jedna dziewczyna – Gosia Mercik. Muszę napisać jeszcze
o dwóch przypadkach „trafienia” do Błękitnej Czternastki, do których się
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przyczyniłem, a osoby te już o nich nie opowiedzą. W stanie wojennym
nie odbyło się zimowisko w 1982 roku. Byliśmy zajęci innymi sprawami,
jak działanie w Pogotowiu Zimowym Harcerek i Harcerzy, akcji, która
pomagała ludziom przezwyciężać niedogodności stanu wojennego i surowej zimy panującej tego roku. Za to już od wiosny zaczęliśmy organizować
letni obóz, który odbył się w Jarkowicach, u stóp Lasockiego Grzbietu we
wschodnich Karkonoszach. Piszę o tym dlatego, że stan wojenny nałożył
na nas obowiązek posiadania opiekuna w postaci osoby bardziej dorosłej niż
nasza kadra, która rekrutowała się podówczas ze studentów, a więc osób,
co prawda tak zwanych pełnoletnich, ale pewnie w oczach władz niedostatecznie doświadczonych. Być może chodziło też o jakąś formę kontroli
ideologicznej, bo, o ile dobrze sobie przypominam, na funkcję „kuratora”
naszego szczepu miał chrapkę niejaki „Major”, nauczyciel przysposobienia
obronnego w Marcinku, wyjątkowo odpychająca postać, były wojskowy,
a w szkole reprezentujący siły reżimowe. Na szczęście do tego nie doszło.
Ostatecznie na obóz pojechała z nami pani wicedyrektor Maria Wallis. Postać, którą warto wspomnieć z tego względu, że, będąc w wieku naszych
rodziców, reprezentowała pokolenie harcerstwa wczesnego okresu powojennego, a więc nawiązującego do jego najlepszych tradycji. Pani Profesor,
na co dzień ucząca chemii, miała opinię bardzo wymagającego nauczyciela,
okazała się bardzo wyrozumiałym opiekunem. Wraz z towarzyszącym jej
panem (który miał, o ile pamiętam, jakąś przeszłość akowską i z nami się
nią dzielił, przekazując treści wychowania obywatelskiego – niekoniecznie
po myśli ówczesnego reżimu) zamieszkali w wynajętym pokoju jakieś półtora kilometra od obozu i odwiedzali nas sporadycznie. Z kolei na następną
imprezę (1983, zimowisko w Kowarach) namówiliśmy naszego starszego
kolegę, znanego nam z Klubu Wysokogórskiego, Piotra „Kuszelasa” Bittnera, który był już wtedy nauczycielem geografii w jednej z poznańskich szkół.
Na obóz latem 1983 w Stężycy na funkcję „opiekuna” namówiłem
moją mamę Mirosławę, co było o tyle zasadne, że ze względu na swoje
doświadczenia zawodowe mogła pełnić również funkcje związane z opieką medyczną. Mama zyskała przydomek „Ciocia Mirka”. Brała udział
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w kolejnych akcjach letnich i zimowych, a w 1984 roku dostąpiła przyjęcia do Kręgu Czternastaków. W tym czasie w działalność harcerską
włączył się również mój tata Janusz, który wrócił po trzech z kontraktu
lekarskiego w Algierii i z wielkim zaangażowaniem, stając się „Wujkiem”,
pełnił posługę medyczną na obozach i zimowiskach do 1999 roku, odnawiając swoje zainteresowania skautowe, zostając przyjętym do Szczepu, a,
co więcej, dochodząc do stopnia harcmistrza (którą to całą instruktorską
drabinkę awansową zrealizował w Błękitnej). Tak to mogę się pochwalić, że nie jak to naturalne, do pracy harcerskiej zachęciłem swoje dzieci
(które także były w Czternastce), ale również rodziców.
Może jeszcze jedna przygoda z cyklu „najpierw trzęsienie ziemi, a potem dopiero zaczyna się coś dziać”. Na lipiec 1984 roku zaplanowaliśmy spływ kajakowy drużyny na Drawie. Kilku z nas miało jako takie
doświadczenie w tej formie spędzania wolnego czasu, zwłaszcza Olek
Owsianowski, którego Kajakowe Odznaki Turystyczne, wpięte w klapę
kieszeni sztormiaka, budziły powszechny podziw i szacunek. Dwa dni już
padał deszcz. Jak to w lipcu, potrafi lać dosyć intensywnie. Czekaliśmy
na poprawę pogody w Drawsku Pomorskim. Andrzej „Volano” Woźniak,
nasz drużynowy, znalazł dla nas schronienie w jakimś starym magazynie
nad brzegiem rzeki, skąd chodziliśmy oglądać czekające na nas w przystani kajaki i coraz bardziej podkręcaliśmy się czekającą nas wyprawą.
Trzeciego dnia pada nadal, ale jakby mniej intensywnie. Pojawia się
hasło do wypłynięcia. Staramy się zabezpieczyć jak najlepiej nasze bagaże
i nas samych przed działaniem wody – tej pod nami i tej lecącej na nas
z nieba. Nastroje są bojowe, ale rzeka wezbrana po opadach stawia nam
duże wyzwanie. Prąd jest wartki, z wody wystają gałęzie, kajaki, będące
starymi drewnianymi krypami, nie poddają się łatwo zabiegom manewrowym, natomiast prądy i wiry robią z nimi, co chcą. Pierwsza, druga
wywrotka budzi jeszcze śmiech, czy aplauz, mimo niewątpliwego pecha
jej uczestników, którzy mają już wszystko mokre, a częściowo tracą też
w wodach swój dobytek. Potem jest to już samotna walka każdej osady,
niekiedy bardzo dramatyczna. Do wieczora docieramy do jeziora Lubie.
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Biorąc pod uwagę dużą krętość rzeki robimy jakieś osiem – dziewięć kilometrów, gdy w linii prostej to zaledwie cztery. Część z nas pojawia się już
po zmroku, kierując się na rozpalone na brzegu ognisko. Okazuje się także, że niektórzy przybywają lądem, gdyż jeden z kajaków nie nadawał się
do dalszej drogi ze względu na dziurę w dnie, a jeden zwyczajnie złamał
się wpół. Nie mamy już siły rozmawiać. Rozbijamy namioty i zasypiamy,
gdzie kto może, wspierając się wzajemnie suchymi ubraniami, śpiworami
i kocami. Na szczęście deszcz ustaje.
Rano liczymy straty. Okazuje się, że z jedenastu kajaków tylko dwa
nie miały wywrotki, a niektóre zaliczyły ją wielokrotnie. Volano rusza
z powrotem do Drawska, żeby załatwić nowe łodzie w zamian za uszkodzone. Nasze obozowisko przedstawia dość żałosny widok. Wokół na gałęziach porozwieszane suszące się rzeczy. Prawie dwudziestu chłopa chodzi wkoło ogniska, czerpiąc łyżkami jakąś zupę z zawieszonego nad nim
kociołka. Nie pamiętam, ale z dużym prawdopodobieństwem była to grochówka instant, tak zwana „Biwakowa”, jedyne pożywienie turystyczne
możliwe wtedy do dostania w sklepach, które oparło się wodzie. Jak się
okazało chleb zamókł całkowicie i stał się niejadalny. Puszki i słoiki,
z trudem zdobywane na specjalnie wydawane dla zorganizowanych grup
kartki, potonęły podczas wywrotek. Drużynowy wraca z nowymi kajakami i zapasami. Popołudniowe słońce dosusza nasz dobytek.
Druga noc spędzona w suchych śpiworach napawa nas optymizmem,
ale przygoda dopiero się zaczyna. Nie wypływamy z samego rana, zbierając
jeszcze siły po wcześniejszych zmaganiach, więc przecięcie sześciokilometrowego akwenu jeziora zajmuje nam czas do popołudnia, po czym zagłębiamy się w las znów krętym korytem rzeki. I tutaj niespodzianka. Nie
wiem, dlaczego w ogóle o tym nie pomyśleliśmy, oczom naszym pokazują
się tablice: „Teren wojskowy, wstęp wzbroniony”. Jest to granica słynnego
Poligonu Drawskiego. Krótka bojowa narada. Cóż nam się może stać? Rzeka to rzeka, a poligon niech sobie będzie na jej brzegach. Płyniemy dalej,
jeszcze kilka godzin, do zmierzchu, nie napotykając nikogo. Z całego odcinka przecinającego poligon na długości jakichś 25 km, pokonujemy może
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5. Rutynowo już zakładamy biwak i po całodniowym wysiłku kładziemy
się spać. Nie minęło pewnie ze dwie godziny, gdy budzi nas huk ostrzału
artyleryjskiego. Trudno oszacować, skąd, w którą stronę padają strzały. Nie
bardzo wiemy, co mamy robić. Rozkładamy się między drzewami i z duszą
na ramieniu czekamy. Manewry kończą się po kilku godzinach. Na szczęście oprócz hałasu nie spotyka nas nic złego. Ale zdajemy sobie sprawę,
że to nie przelewki. Dyskutujemy, co robić dalej. Raczej nie jesteśmy w stanie wrócić pod prąd, trudno będzie przenieść cały nasz dobytek i kajaki
z powrotem na plecach. Z resztą to byłby koniec spływu, a przed nami
zaplanowane jeszcze z dziesięć dni. Jeżeli zasnęliśmy, to dopiero nad ranem
i wkrótce zbudził nas jakiś ruch na rzece. O słonecznym blasku, wesoło
podążało w dół kilkadziesiąt kajaków, rozciągniętych na sporej przestrzeni,
zorganizowanej grupy PTTK. Nie wiem, ile takich spływów ze wszystkimi
pozwoleniami było tam organizowanych w ciągu roku, ale ten spadł nam
wprost z nieba. Pakujemy się w ekspresowym trybie i jak gdyby nigdy nic
udajemy, że jesteśmy razem. Dość powiedzieć, że kilka kilometrów w dół
rzeki pojawiają się tereny bardziej zagospodarowane przez wojsko, przeprawy pontonowe, rozebrane na czas spływu dla zorganizowanego ruchu
turystycznego, patrole żołnierzy…
Strach pomyśleć, skończylibyśmy zapewne w areszcie, nie tylko posądzeni o wkroczenie na teren zamknięty, ale być może i o szpiegostwo…
Wiosłowaliśmy cały dzień z wielkim zapałem i szczęśliwie kolejny biwak
wypadł już poza poligonem. Nie był to koniec fatum wiszącego nad nami,
zostaliśmy jeszcze później okradzeni, utopiliśmy kilka innych elementów
naszego sprzętu, spotykaliśmy się niekoniecznie w przyjacielskich warunkach z milicją i ludnością, ale udało się dopłynąć do końca. Ostatnie dni,
poniżej Drawna, to była już iście komandoska akcja. Pobudka o świcie,
cały dzień wiosłowania, by w końcu zdać kajaki w Krzyżu i cieszyć się
pokonanym szlakiem.
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Wojtek Król
Szczepowy Błękitnej Czternastki w latach 1981-1985
Gdybym miał powiedzieć, co w latach mojej działalności było dla
mnie osobiście najważniejsze, ponadczasowe i godne naśladowania, to
wskazałbym na proces budowania wspólnoty. Przyszedłem do Błękitnej z innego harcerskiego środowiska i na własnej skórze doświadczyłem
owego niezwykle krzepiącego uczucia: bycia akceptowanym, przydatnym
i potrzebnym do realizacji konkretnych zadań i celów.
Gdy po kilku latach wprawdzie aktywnego, ale jednak nastawionego
bardziej na „branie” niż „dawanie” współdziałania zostałem szczepowym,
starałem się nie zapominać o tym doświadczeniu poczucia przynależności. Sztuka polegała więc na tym, aby zastanej w zastępie, drużynie
czy szczepie różnorodności – płci, postaw, charakterów, ambicji, potrzeb
i oczekiwań – nie traktować nigdy jako przeszkody, lecz żeby w tej kolorowej, bogatej wielości ujrzeć szansę, dar i wyzwanie.
Czyli: najpierw odkryć, a potem pomóc rozwinąć i spożytkować
na rzecz wspólnoty liczne potencjały, talenty i zasoby ludzkie. Dać każdemu z osobna poczucie, że jego/jej udział we wspólnie realizowanych
przedsięwzięciach jest ważny, że każdy/każda z nas nosi w sobie coś absolutnie niepowtarzalnego, co wzbogaca innych i dopełnia całości. Czasami
trzeba było zachęcić ludzi do tego, żeby przezwyciężyli własną nieśmiałość, lęk przed zmianą lub po prostu lenistwo. Innym razem wymagało
to raczej zahamowania zbyt egoistycznych zakusów lub ograniczenia
zamiaru narzucenia czegoś innym – wbrew ich woli.
To była żmudna praca. Również dlatego, że styl zarządzania zbiorowymi działaniami nie był autorytarny, lecz miał ambicje bycia demokratycznym. Procedury dochodzenia do ustaleń – w formie rady szczepu,
rady drużyny, rady obozu itp. – były zazwyczaj czasochłonne, pełne emocji i rozczarowań. Wymagały umiejętności: wsłuchania się w racje oponentów, obrony własnych argumentów, poszanowania dla innych uczestników sporu, osiągania kompromisu i konsensusu. Po to, by wypracować
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wspólną, odpowiedzialną decyzję, a więc taką, która najpełniej spełni
oczekiwania większości. Każdy sukces cieszył bardziej, kiedy możliwie
wszyscy się do jego osiągnięcia przyczynili. Każda porażka uczyła pokory
i współodpowiedzialności.
Nie mnie oceniać, czy w czasie pełnienia funkcji instruktorskich dołożyłem absolutnie wszelkich starań, żeby wzmocnić wspólnotę Czternastaków. Jednak fakt, że dzisiaj, w roku 2019, Błękitna nadal istnieje,
działa i świętuje swoje stulecie, przemawia raczej na moją korzyść.
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Roman Karaś
Szczepowy Błękitnej Czternastki w latach 1985–1986
Już ja ko sz cz epow y Błęk itnej Czternastk i w latach 1985–
1986 – czyli bardzo dawno – miałem trudności z publicznymi wystąpieniami, a w szczególności z wygłaszaniem wieczornych obozowych lub
okazjonalnych, sentymentalnych, pełnych patosu gawęd i dlatego bardzo
rzadko to robiłem. Jednak, gdy w związku ze 100-leciem Błękitnej pojawiła się idea, aby napisać tekst, który będzie czymś w rodzaju gawędy, a równocześnie wspomnień – i do tego niebanalnych, ale zgodnych
z moimi przekonaniami, które w dużej mierze zawdzięczam Błękitnej,
postanowiłem napisać o najważniejszej nauce, jaką zawdzięczam temu
okresowi mojego życia, gdy byłem w Błękitnej – chcę opowiedzieć o tym,
jak nauczyliśmy się żyć w zgodzie ze samym sobą w brunatnych czasach.
Do Błękitnej trafiłem we wrześniu 1980, czyli w okresie karnawału
Solidarności. To tam przeżyliśmy stan wojenny i okres, który po tym
nastąpił – ponure, szare i brunatne lata osiemdziesiąte. Dla tych, którzy
tych czasów nie pamiętają, bo byli za młodzi, lub już zapomnieli, chcę
je opisać. Był to okres brutalnej indoktrynacji dokonywanej przez podporządkowane państwu – czyli jednej słusznej partii – publiczne media,
kierowane przez funkcjonariuszy, pilnujących ustalonego kierunku i niszczących w oczach społeczeństwa przedstawicieli opozycji. To wtedy bano
się kapusiów, działających pod przymusem szantażu lub dla swojej własnej korzyści, którzy sygnalizowali organom bezpieczeństwa, co się dzieje
w zakładach pracy, wśród znajomych – a nawet w rodzinach. To czasy,
gdy partia obsadzała sądy, policję, wojsko i ręcznie sterowała prokuraturą. To czasy, kiedy z podłych lub nic nie wartych postaci historycznych
robiono bohaterów, a ludzi rzeczywiście walczących o Polskę i siedzących
za to w więzieniach, niszczono. To czasy, gdy na przeciwników politycznych zawsze, gdy trzeba było, władza znajdowała paragrafy. To czasy,
gdy miernoty posiadające odpowiednią rekomendację partyjną obsadzano na najwyższych szczeblach we wszelkich instytucjach. To czasy, gdy
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państwo uważało, że wie najlepiej co jest dobre dla każdego człowieka i wchodziło w prawie każdy aspekt życia Polaków, chcąc decydować
praktycznie o wszystkim. To czasy, gdy głos z demokratycznych krajów
zachodnich i instytucji międzynarodowych, krytykujących to, co się działo w Polsce, był traktowany i przedstawiany w mediach przez władze
jako niczym nieuzasadniony, perfidny, tendencyjny atak oraz wtrącanie
się obcych w wewnętrzne sprawy Polski. To czasy, gdy organizacje samorządowe były niszczone jako niepokorne wobec władzy. To czasy, kiedy
dofinansowanie obozu harcerskiego lub zgoda na jego organizację zależała od tego, czy na przykład pójdziemy na organizowaną przez władzę
uroczystość, a nie pójdziemy na organizowaną przez opozycję. To czasy
instrumentalnego traktowania harcerzy jako pacynki do składania kwiatów i stania przy tablicach pamiątkowych.
Mogłoby się wydawać, że w takich warunkach łatwo zatracić azymut
moralny i skierować się tam, gdzie chciała władza, a zarazem szła znacząca
część społeczeństwa, pragnąca przede wszystkim spokoju i bezpieczeństwa.
A jednak z perspektywy lat można bez wątpliwości stwierdzić, że nasze
środowisko nie poszło na układy i doczekaliśmy z honorem upadku tego
strasznego systemu politycznego w roku 1989. Błękitna nie zhańbiła się kolaboracją z władzą, a za to wychowała rzeszę polskich obywateli, którzy
byli gotowi do tworzenia nowego, demokratycznego państwa i życia w nim.
Kiedy z perspektywy lat zadaję sobie pytanie, dlaczego nam się to udało, dochodzę do wniosku, że to dlatego, że wbrew okolicznościom zbudowaliśmy
naszą własną enklawę demokratycznej społeczności. Grupę opartą na dobrowolnej przynależności, demokratycznym wyborze osób sprawujących
funkcje zastępowych, drużynowych, szczepowych. Grupę funkcjonującą
w oparciu o wzajemny szacunek, otwartą komunikację, konieczność porozumiewania się, akceptację różnorodności, wspólnotę, w której jest miejsce
dla każdego, bez względu na wiek, płeć, wyznanie czy poglądy polityczne. Zbudowaliśmy wspólnotę, która dawała nam poczucie siły, bo każdy
z nas bez względu na sytuację mógł czuć się jej częścią i liczyć zawsze na jej
wsparcie.
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To według mnie najważniejsze dziedzictwo, jakie wynieśliśmy z czasów Błękitnej: świadomość konieczności budowania i przynależności do
małych wspólnot. Nie wolno pozostawać samemu, bo łatwo się wtedy zagubić i wpaść w instrumentalnie propagowane przez władze wizje świata.
Trzeba mieć wokół siebie grono sprawdzonych i prawdziwych przyjaciół,
znajomych, bliskich; rodzinę, która wyznacza i pomaga zachować bez
względu na okoliczności nasz życiowy azymut.
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Aleksander Owsianowski
Szczepowy Błękitnej Czternastki w latach 1986–1988
Idąc do liceum, wiedziałem, że jest tam drużyna harcerska, a nazwa
„Błękitna Czternastka” dodawała jeszcze splendoru. Byłem wtedy trochę
nieśmiały, więc mój czas zapoznawania się z drużyną trwał całą pierwszą klasę. Mobilizował mnie również do tego mój ojciec. Równolegle
pilnie się uczyliśmy, usiłując przeżyć w szkole kolejne tygodnie – komunikowano nam wprost, że trafiliśmy do renomowanego liceum numer
jeden – Marcinka – i tu słabeuszy się nie toleruje, więc albo się weźmiemy za naukę, albo zostaniemy usunięci ze szkoły. Obietnicy dotrzymano – z naszej klasy „wypadło” wtedy siedmioro osób. Przed matematyką z Paździorem trzęsły mi się ręce, a było jeszcze kilkanaście innych
przedmiotów. Było ciężko, więc dodatkowe zajęcia – harcerzenie – nie
wchodziły w grę. Ale moje wycieczki w okolice harcówki w czasie przerw
zaowocowały tym, że Marcin, ubrany w pełny mundur – bo były już
wtedy dni mundurowe – zaprosił mnie do środka, wciągnął w rozmowę,
a potem zaproponował, że jest właśnie zbiórka nowego zastępu tego dnia
o tej godzinie i mam przyjść, bo będzie fajnie. Mundur miałem, więc
poszedłem na tą zbiórkę. Trafiłem do zastępu Grzecha i Jacha – byliśmy
nieopierzeni, a oni zaczęli z nas robić prawdziwych harcerzy. No i… kilka
lat później zostałem komendantem Błękitnej Czternastki.
Komuna był to ustrój fatalny, ale musieliśmy, jako harcerze, jakoś
w nim funkcjonować – dzięki funkcji komendanta Błękitnej miałem
możliwość zwiedzenia gmachu komitetu miejskiego PZPR – zostałem
poproszony przez dyrektora szkoły „Banana” o spotkanie z pierwszym
sekretarzem partii – nazwiska już nie pamiętam. Do komitetu dotarły
bowiem informacje, że w Jedynce – renomowanej poznańskiej szkole,
a w szczególności w działającej tam drużynie harcerskiej, prowadzona jest
działalność wywrotowa skierowana przeciwko ustrojowi państwa. „Wiecie, komendancie – nie możemy na coś takiego pozwolić” – usłyszałem.
Uważnie i grzecznie wysłuchałem tych rewelacji, następnie zaprzeczy53

łem, „że coś takiego odbywa się w naszym szczepie; co do Jedynki, to
rzeczywiście coś, gdzieś, ktoś robi, ale nic o tym nie wiem, bo zajmuję
się pracą z młodzieżą”. Gmach opuszczałem z uczuciem ulgi i postanowieniem, że z kilkoma osobami muszę pogadać, by robiły to, co robią,
z jeszcze większa ostrożnością, bo władza czuwa, a do tego ktoś donosi.
Wspólna praca na rzecz drużyny czy szczepu była w tych czasach
koniecznością – ktoś z nas miał kontakt do księdza na Starołęce, więc
w tamtejszym kościele robiliśmy porządek w piwnicach, gdzie nie sprzątano chyba od samego jego wybudowania. Za nasz trud otrzymaliśmy
jedzenie z tak zwanych darów, czyli przesyłane do kościołów: oliwę
w dużych puszkach, mleko w proszku w dużych workach – którym, rozmieszanym z cukrem i – jak się udało zdobyć – z kakaem, zażerano się
później na obozach (dziś jest w to miejsce Nutella), cukier workowany
oraz przebój tamtych czasów: amerykański serek o charakterystycznym
pomarańczowym kolorze i specyficznym smaku – ale jak masz nie jeść
sera, a zjeść jakiś ser, to jest to jakiś wybór.
Jednemu człowiekowi jestem wdzięczny, ja i kilku innych kolegów
z naszego zastępu, za uratowanie życia – działo się to na obozie w Stężycy. Powszechnie używaliśmy świeczek do oświetlenia namiotu – baterii
albo nie było, albo były drogie, więc to było jedyne rozwiązanie. W namiocie ktoś taką świeczkę przywiązał sznurkiem do żelaznego masztu
namiotu. Używaliśmy jej kilka dni. Feralnego wieczora ostatni z nas
przyszedł i nie zgasił tej świeczki – nie wiedział, że jest ostatni i tak
ją zostawił. Świeczka topiła wosk, który kapał na stare namioty, leżące
na drewnianych pryczach, nasączył też sznurek, którym była przywiązana
świeczka, na końcu sznurek się zapalił i spadł na nasączone wcześniej namioty. W środku rozpaliło się ognisko. Namiot był oczywiście szczelnie
zamknięty, bo na dworze były komary. Palący się ogień wyjątkowo mocno rozświetlił namiot – to zaniepokoiło Marcina, który akurat przechodził koło niego – zajrzał i dosłownie powywlekał nas wszystkich po kolei,
w śpiworach, bez budzenia, mówienia – tak, jak leżeliśmy. Później zostały
wywleczone palące się namioty i zadeptane już na placu apelowym. To,
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co opisuję, to rekonstrukcja zdarzeń. Moje odczucia tego wieczora były
takie, że ktoś mnie w nocy szarpał, zacząłem się krztusić, było dziwnie
jasno, wleczono mnie po ziemi w śpiworze przed namiot, tam się dopiero
obudziłem. Namiot został wywietrzony na tyle, ile się dało. Spalenizną
pachniało nam wszystko jeszcze cały tydzień – dzięki temu omijały nas
wieczorami stada komarów. Po tym wydarzeniu wprowadzono regulacje
w zakresie używania świec w namiotach.
Jedna z moich zapamiętanych historii była brzemienna w skutki…
Na moim pierwszym obozie w Jarkowicach dowiedziałem się, że będę
komendantem Błękitnej Czternastki. A stało się to za sprawą ówczesnego komendanta – Wojtka. Jako szeregowi harcerze nasz pobyt na obozie
traktowaliśmy jako beztroską zabawę. W naszym zastępie Grzegorza byli
najmłodsi chłopacy. Kiedyś wieczorem przekomarzałem się z Bubem – Michałem, który postanowił, że toporkiem wytłumaczy mi, kto ma rację. Nie
wiedziałem czy żartuje, czy nie, więc uciekłem z namiotu, Bubu za mną,
ja za namiot techniczny – Bubu za mną, więc ja biegiem w kierunku kuchni – Bubu, krzycząc, za mną… pozostał mi jedyny namiot, w którym paliło
się światło – komenda – wpadłem do niego – za stołem z tyłu namiotu,
zwrócony twarzą do wejścia, siedział komendant – Wojtek – nad stosem
papierów. Nie pytając się, wbiegłem i stanąłem za nim – do namiotu wpadł
Bubu, nadal z toporkiem w ręku… Wojtek spokojnie polecił: „Bubu, idź
zanieś toporek do namiotu technicznego, a potem idź do swojego namiotu”.
Bubu przetrawił chwilę i się wycofał. Ja spojrzałem Wojtkowi przez ramię
i spytałem: „Co robisz?”, a on na to: „Jak będziesz komendantem, to też to
będziesz robił!”. Wyjaśnienie uznałem za wystarczające i ostrożnie wróciłem
do namiotu, gdzie już na pryczy leżał Bubu… bez toporka. Wydarzenie
zapisało się gdzieś tam w pamięci. Wróciło, kilka lat później, kiedy siadywałem nad takimi papierami. Pomagali mi wtedy już inni instruktorzy: Zdrada
jako oboźny, Tamara i Marlena jako kwatermistrze. Za rozliczenie obozu
czy zimowiska nadal jednak „wisiałem” ja. Dziś można powiedzieć, że były
to nasze pierwsze doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej.
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Naszym szczęściem są przyjaciele z dawnych lat. Możemy się do nich
zawsze zwrócić, spotkać się z nimi, zadzwonić, wysłać e-maila i doczekać
się reakcji. Przez Czternastkę, kiedy w niej aktywnie działałem, przewinęło się, wliczając w to obozy, około 500 osób. Na każdym obozie było od
sześcdziesięciorga do osiemdziesięciorga osób. Były to osoby z zaprzyjaźnionych drużyn, środowisk; ludzie, którzy spotkali się z nami jeden raz
na obozie i stwierdzili, że to nie to, ale później, kiedy chodzili do Jedynki,
zawsze mówiliśmy sobie „cześć”. Z tej dużej liczby poznanych osób moich
aktywnych kontaktów mam kilkanaście. Nasze relacje dziś są najrozmaitsze – wszystko zależy od tego, kto się czym zajmuje – a wachlarz
zawodów, w jakich pracują Czternastacy, jest szeroki. W kilku szpitalach
mamy lekarzy różnych specjalności, są prawnicy, kilku urzędników, wiele
osób pracuje w edukacji. Mieliśmy dwóch ministrów. Wielu z nas prowadzi mniejsze prywatne biznesy – często pośrednio związane z pozyskanymi w harcerstwie umiejętnościami i naturalnymi talentami. Na co dzień
najczęściej dzwonimy do siebie z różnych okazji, a najczęściej bez okazji,
bywamy na rodzinnych uroczystościach – i tych wesołych, i tych smutnych. Nasi przyjaciele są rodzicami chrzestnymi naszych dzieci. Doradzamy sobie w różnych sprawach, pomagamy fizycznie, moralnie, prawnie, a jak trzeba, to i finansowo. Dlaczego to robimy? Ponieważ spaliśmy
pod jednym, cieknącym czasami namiotem, dzieliliśmy się swoim zestawem menażek, pomagaliśmy nieść szpej, spóźnialiśmy się na pociągi,
stawaliśmy w swojej obronie, nabijaliśmy rachunki telefoniczne naszym
rodzicom, gadając o harcerstwie, załatwialiśmy z nauczycielami kolejne
podejście do zdania oceny na semestr, bywaliśmy w różnych dziwnych sytuacjach, jedliśmy tę samą przypaloną kaszę, suszyliśmy buty i sztormiaki
przy ognisku, gotowaliśmy w kuchni polowej, no i… hmmm… Może
zabrzmi dziwnie, no, ale… Skoro są to różne wspomnienia?! Siedzieliśmy
na jednej belce w latrynie i prowadziliśmy filozoficzne rozmowy na temat
harcerstwa i relacji międzyludzkich – wszystko to są przeżycia, których
prawdopodobnie wielu naszych życiowych partnerów nie doświadczyło…
No chyba, że byli w harcerstwie. To są te klimaty, które powodują, że po56

wstają przyjaźnie na całe życie. W różnych sytuacjach przychodziły mi
wielokrotnie na myśl słowa przysięgi wypowiadanej w czasie przyjmowania kolejnych ludzi do Grona Czternastaków – na początku powtarzałem
je w myślach za poprzednimi komendantami. Potem, jako komendant,
wypowiadałem te słowa z pamięci dla kilkunastu osób, które zaprosiłem
do tego grona. „[…] Jesteś jednym z nas i możesz na nas zawsze liczyć.
Jeśli postępowaniem swoim dowiedziesz, że nie jesteś godzien miana
Czternastaka, to lilijka, symbol nasz, odebrana Ci będzie i poznasz głębię
samotności” – to zobowiązanie pomocy wryło się w pamięć i ma znaczenie. Nawet, jeśli kogoś nie znam, a okaże się, że jest Czternastakiem, to
może ma mnie liczyć.
Zapewne trochę tak, w obecnej rzeczywistości brak jest powszechnego
kiedyś braku wszystkiego – poza chęcią, by coś robić, zabiegaliśmy wtedy
o pieniądze, a jak już były, to trudno było za nie coś kupić. Teraz jest zdecydowanie prościej. Poza tym dorosłymi są teraz rodzice wcześniej wychowani w czasach niedoboru, więc dbamy, by nasze dzieci miały lepiej.
Pewnie czasem to zgubne, ale cóż na to poradzić. Jedno się nie zmieniło:
las jest wciąż ten sam, trzeba się nauczyć w nim żyć i rozsądnie korzystać.
Ogień wciąż grzeje, kiedy rozpali się ognisko. Relacje między ludźmi
wciąż mają znaczenie – jeśli nie widać tego teraz, to poczujecie te klimaty później. Ostatni raz na kwaterce byłem jakieś trzy – cztery lata temu.
Kiedy się tam pojawiłem, pierwszy z harcerzy powiedział do mnie „pan”,
poprawiłem go więc. Kolejny powiedział „druhu”, więc wytłumaczyłem,
że kiedyś w Czternastce byłem harcerzem, a na końcu komendantem…
Z lekkim oporem przeszliśmy na „ty” – na drugi dzień już nie było żadnej
bariery – mimo jakichś trzydziestu lat różnicy.
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Paweł Zygarłowski
Szczepowy Błękitnej Czternastki w latach 1988–1991
1983 rok – po złożeniu odpowiednich dokumentów zostaję przyjęty
do Marcinka i ludzie w mundurach z błękitnymi chustami niespecjalnie
muszą się wysilać, aby zachęcić mnie do udziału w obozie letnim – jest to
dla mnie dość naturalne, bo w Błękitnej był za czasów Chrzana był mój
ojciec i o tym, że to świetna sprawa, już wiedziałem. Na początku sierpnia, jeszcze przed pierwszą klasą, wyjeżdżam więc na obóz letni do Stężycy. Wszystko mi się podoba, jest magiczne – pionierka, atmosfera, wyjazd na falę… To obóz bardzo puszczański – nie ma kupowanego drewna,
resztek desek z odzysku. Drewno do budowy trzeba znaleźć w lesie, mogą
to być tylko suszki. W kuchni jest piec zbudowany z darni, a w stołówce
(chyba jedyny raz za mojej pamięci) – stoły zrobione z żerdek (nie jest
to zresztą zbyt wygodne). Zastęp nazywa się „Sierpień ’80” – robimy
proporzec, a nazwa pisana jest „solidarycą”. Chyba największe wrażenie
na tym obozie wywarła na mnie praktyczna lekcja przywództwa. Moim
zastępowym jest Grzegorz Rachlewicz, który przygotowywał się do tego,
żeby co wieczór grać na sygnałówce Idzie noc. Kiedy wypływał na łódce
na jezioro po raz pierwszy, żeby zagrać tak, by głos niósł się po wodzie,
kilka nut ewidentnie fałszuje, a my po odgwizdanej ciszy nocnej przez
oboźnego – Grocia (Marcina Grottela) – leżąc już na pryczy, wybuchamy
śmiechem. „W nagrodę” zastęp zostaje wyrzucony komendą przed namiot
i ma stać w postawie na baczność (nie chciało mi się ubrać butów, a jest
strasznie zimno – żałuję tego szybkiego wyskoczenia). Kiedy Grzegorz
wraca – wchodzi do namiotu, odkłada sygnałówkę, wychodzi z powrotem i staje razem z nami, by odbyć karę zastępu za to, że śmialiśmy się…
z niego.
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Początek 1984 roku to zimowisko w Uściu Gorlickim – za udział
w mundurach we mszy świętej oraz za to, że na korytarzu budynku,
w którym się ono odbywa, jest krzyż jako kapliczka, zimowisko omal nie
zostaje rozwiązane. Mamy pełną świadomość powagi sytuacji, a Wojtek Król jako komendant konsultuje ruchy prawne i sposób działania
z Chrzanem. Zostajemy do końca…
Po roku bytności w Błękitnej, jadąc na obóz do Strzeszyna, dostajemy z Majkelem (Michał Martinek) zadanie poprowadzenia zastępu
młodych – pojawiają się pierwsze poważniejsze obowiązki – szczególnie,
że Michał, który był zastępowym, z jakiegoś powodu musi w trakcie
obozu wrócić do Poznania i to „zielone” towarzystwo zostaje na mojej
głowie i pod moją komendą. Czuję, że dostaję ważniejsze zadania, kiedy
nie wracam razem z większością ludzi do Poznania, tylko ciężarówką ze
sprzętem obozowym. Wszyscy już poszli, kiedy okazuje się, że na drodze jest krótki, bardzo podmokły teren i mimo belek, jakie były tam
ułożone – chyba na czas odwiedzin rodziców na obozie – wielki Kamaz
z przyczepą zarył się w tym bagnie po osie. Działamy – jeden ciągnik
Ursus nie daje rady, ściągnięty z wioski drugi w tandemie też nie. Już
ciemna nocą, budząc jakichś pracowników PGR-u w Łubowie, ściągamy wielki radziecki ciągnik przegubowy na czterech ogromnych kołach – wreszcie się udaje. Z tego obozu wracam też z czternastacką lilijką
na chuście – przyjęcie do Kręgu Czternastaków ma miejsce przy ognisku
na skraju lasu – z tego, co pamiętam, to w trakcie powrotu z Dużej Fali.
Zima 1985 to zimowisko w Wójtowicach koło Bystrzycy Kłodzkiej – tu mam już swój w 100% własny zastęp – w ciągu roku noszący nazwę „Ponury” – od cichociemnego majora Piwnika – „Pozdrówcie
Góry Świętokrzyskie”. Zastęp na wstępie zakładał Roman Karaś (Kuracho), ale po dwóch miesiącach, zgodnie z planem, zostaje on przekazany
mnie – mimo raptem roku doświadczenia harcerskiego i szesnastu lat
w metryce (niepełnych nawet). Namawiam komendę na zgodę na „falę
zastępu” – co w przypadku zimowisk raczej nie było praktykowane.
Jedziemy do Międzygórza i w pełnej zimie wchodzimy do schroniska
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po Śnieżnikiem. Schodzimy jeszcze do Kletna – licząc na to, że zobaczymy Jaskinię Niedźwiedzią. Nie było wtedy Internetu, więc nie wiedzieliśmy, że będzie zamknięta. Chyba w trakcie tej wędrówki uświadamiam sobie po raz pierwszy z taką siłą, że jestem odpowiedzialny
za ludzi – szczególnie, że w zastępie jest wtedy Krzysiek Zonko, chłopak
o którym wiem, że jako dzieciak miał operację na otwartym sercu. Zima,
noc, góry, śnieg, wysiłek… resztę można sobie w różny sposób dośpiewać.
Dzisiaj w czasach pisemnej zgody na wszystko, formalnej konieczności
osiemnastoletnich opiekunów i RODO pewnie wielu powie: głupota,
nieodpowiedzialność, brawura. Ja powiem: zaufanie instruktorów do
młodego zastępowego, uczenie odpowiedzialności, kształtowanie charakteru – prawdziwe harcerstwo.
Latem tegoż 1985 roku, tuż przed obozem, w dość nieoczekiwanych
okolicznościach, zostaję drużynowym I DM Cichociemni. Połowa drużyny jest starsza niż ja, wielu studiuje – trudno powiedzieć, abym miał
autorytet, umiał być dobrym przewodnikiem, czy nawet wystarczająco
sprawnym organizatorem – no – ale taka była konieczność. Sierosławek
to pierwszy obóz w kadrze – trudny, bo z nowym szczepowym (Roman
Karaś), nową kadrą; trudny, bo na dwadzieścia sześć dni obozowych
dwadzieścia miało w sobie mniej lub więcej deszczu, co rozkładało go
programowo i trochę mentalnie. Są też przeżycia mszy polowej pod wielkim brzozowym krzyżem; Biała Niedziela – gdzie po niedzielnej mszy
Wujek (Janusz Rachlewicz), będący na obozie po raz pierwszy na stałe jako lekarz, otwiera „punkt porad medycznych” w pobliskiej wiosce.
Środkiem represyjnym jest wyjątkowo duża kontrola sanepidu. Kierujący
zespołem mężczyzna (zastanawialiśmy się, czy inspektor sanitarny, czy
może esbek), dyktuje pani, która pisała protokół „utrzymywać porządek
w kuchni”; a pani wpisała „NADAL utrzymywać porządek w kuchni”…
Obóz w 1986 roku ma być wyczynowy – jest decyzja, że pojedziemy
na drugi koniec Polski – w okolice Ełku. Mam być instruktorem programowym i nawet przygotowany jest scenariusz manewrów z wykorzystaniem faktu, że jeździła tam kolej wąskotorowa. Jest jednak katastrofa
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elektrowni atomowej w Czernobylu – teren północno-wschodniej Polski
jest znacznie bardziej skażony, i, w trosce o ludzi (a może bardziej bojąc
się reakcji rodziców), decydujemy o zmianie lokalizacji. Trafiamy do Lubniewic niedaleko Gorzowa Wielkopolskiego. Na tym obozie po raz drugi
zaopatrzenie dowoziła moja mama, korzystając z Syrenki Bosto. To od
niej wiem, że w trakcie odwiedzin chyba po raz pierwszy przyjechała
mama Romana Karasia, wtedy komendanta obozu i szczepu – wieloletnia nauczycielka. Była przekonana, że wykonane z żerdzi latryny to
„pokazówka” zrobiona specjalnie dla rodziców, a gdzieś dalej w lesie musi
znajdować się murowany budynek z prawdziwymi toaletami, prysznicami
i gorącą wodą.
Na obóz w 1987 roku do Starego Wierzchowa koło Szczecinka
jadę jako świeżo upieczony student i oboźny. Komendantem jest Olek
Owsianowski – nowy szczepowy. Obóz wyjątkowy z wyglądu – w stylu
morskim – brama to burta okrętu z wejściem przez trap, jest bocianie
gniazdo na sośnie – chyba ze dwadzieścia metrów nad ziemią, piętrowa
komenda z mostkiem kapitańskim i stołówka z lotu ptaka wyglądająca
jak kotwica. Obóz wyjątkowy instruktorsko – świetnie rozumiemy się
z Olkiem – wielokrotnie bez słów – wszystko chodzi jak w zegarku, dobra organizacja i świetna atmosfera. Moja obecna żona (Natalia – wtedy
Chajdas), dla której jest to pierwszy obóz w Błękitnej, bo właśnie zaczyna
naukę w Marcinku, ma trochę inne wspomnienia: cudowny i kochany
komendant Olek i straszny, goniący ludzi oboźny Paweł, którego nie dało
się lubić.
Rok 1988 rozpoczyna się zimowiskiem w Ząbie (tym samym, z którego pochodzi Kamil Stoch). W związku z obowiązkami studenckimi
nie prowadzi go Olek jako szczepowy i mnie przychodzi być komendantem – taka sytuacja w latach osiemdziesiątych jest dość wyjątkowa, a dla
mnie stanowi pierwsze doświadczenie pełnej odpowiedzialności za tak
duże przedsięwzięcie. Mieszkamy w dwóch sąsiadujących góralskich chatach – w jednej dziewczyny, w drugiej chłopacy. Przychodzi nam czasem
zmagać się z tym, że górale na noc zamykają je na klucz i na świecznisko
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trzeba kiedyś wychodzić przez okno posiłkując się drabiną. Obóz roku
1988 zlokalizowany jest w Sylcznie niedaleko Bytowa. To dość nietypowy
i jednocześnie trudny dla mnie obóz. Wiemy, że po nim mam przejąć od
Olka szczep, pół roku wcześniej byłem komendantem zimowiska, a tu
przychodzi się podporządkować i nie zawsze wizja starego wodza zbieżna
jest z wizją tego, który za chwilę przejmie ster. Obóz jest też nietypowy,
bo po raz pierwszy pojawia się podobóz dla harcerzy młodszych – to
wynik próby tworzenia środowiska w Kiekrzu (Michał Martinek, Dorota Niedbała). W Błękitnej pojawia się wystarczająca masa krytyczna
instruktorów, że można spróbować znaleźć zarówno nowe pole służby,
jak i wyjść poza Marcinek. Jednym z młodych uczestników tego obozu
jest Maciej Graczyk (wtedy ksywka Psychol), który później będzie nie
tylko szczepowym, ale i komendantem hufca. Później w czasach niemundurowych jeden z animatorów środowiska (rejsy męskie, spotkania
wigilijne) i towarzysz wielu morskich wypraw. Maciej miał wielką zdolność nabawiania się kontuzji. Kiedy w trakcie powrotu pociągiem z tego
obozu musimy go wysadzić w Pile wraz z Apaczem (Dorota Niedbała),
aby zszyli mu otwartą ranę na głowie, która krwawi i nie da się jej łatwo
zatamować. Przeżywamy stres „co na to powiedzą rodzice”. Są tak przyzwyczajeni do podobnych sytuacji, że pada tylko pytanie o to, o której ma
przyjechać następny pociąg.
Rok 1989 zaczynamy zimowiskiem w Komańczy – Błękitna wraca
na stare miejsce, gdzie kiedyś już zimowisko było (kilka takich powrotów
w historii się zdarzyło). Komańczę i Bieszczady trochę traktujemy jak
wyczyn – bo daleko. Zimowisko zapisuje się pierwszym chyba robieniem
sprawności „Yeti” – taka zimowa samotnia z Trzech Piór – oczywiście
trochę rozsądku: prawo wyjścia mają tylko pełnoletni, na własna odpowiedzialność… i chyba tylko ja jako komendant idę. Największy popełniony błąd polega na tym, że nie wkładam przemoczonych butów do
śpiwora – rano są zamarznięte na kamień – żeby je ubrać, muszę najpierw
na boso nazbierać chrustu, rozpalić ogień i je rozmrozić. Komańcza to
ostatni chyba w historii problem ze Służbą Bezpieczeństwa – po mszy kil62

ku harcerzy rozrzuca ulotki, jestem wezwany na przesłuchanie – wszystkie cenne dla szczepu rzeczy ewakuuję do klasztoru, w którym internowany był kardynał Wyszyński. Przygotowanie do obozu w Borowych
Młynach na Roztoczu przebiega w niecodziennych warunkach – jest tuż
po pierwszych częściowo wolnych wyborach, Błękitna nie podjęła decyzji
o wyjściu z ZHP i włączenie się w tworzenie ZHR-u – nie cała kadra
w pełni podziela taką decyzję, ale zwycięża jako wartość jedność środowiska. Jednocześnie lokalizacja (znowu instruktorski wyczyn…) jest niebanalna – drugi koniec kraju. Obóz nie nad jeziorem, a nad rzeką – a Tanew nawet latem jest strasznie zimna. Startujemy jak zwykle na początku
sierpnia – od jego pierwszego dnia ma wejść w życie urynkowienie cen
żywności (jedna z ostatnich reform wprowadzonych przez ostatni PZPR-owski rząd Mieczysława Rakowskiego). Nikt nie wie, jak to będzie, jak
zrobić sensowny preliminarz obozowy i czy starczy pieniędzy. Cały lipiec
staramy się kupić, co się tylko da, i co się nie zepsuje, żeby nie trzeba było
jakby co obozu skrócić. Cała harcówka jest dosłownie zawalona słoikami
i puszkami z jedzeniem, mąką, cukrem i wszystkim, co tylko udało się
zorganizować – na samym obozie, żeby kupić przydziałowe chyba jeszcze
wtedy mięso, trzeba jeździć 60 kilometrów do Zamościa. Obóz jest także
mocno nietypowy – w sumie 4 podobozy: żeński, męski, młodszoharcerski i główny. Przez część obozu mamy jako gości młodych Niemców
z RFN-u (tak – wtedy jeszcze zdecydowanie były dwa państwa niemieckie) – członków klubu ekologicznego. To wynik prywatnych kontaktów
i otwarcia się na świat – w sumie są u nas trochę nielegalnie, bo oczywiście zgody formalnej na Niemców z Zachodu na obozie nie ma. Pierwszy
rok mojego szczepowania to niestety problemy w części męskiej szczepu,
skutkujące powstaniem Kręgu Starszoharcerskiego Załoga i zaprzestaniem działalności przez I DM Cichociemni – moją pierwszą drużynę.
Zimowisko w 1990 to znowu wyraz trochę szaleńczego pomysłu co
do miejsca – wiedziałem, że na Mazurach Garbatych można jeździć
na nartach, więc pojechaliśmy do Dworaczka niedaleko Olecka. Nart
oczywiście nie było. Lato obozowe tego roku było dla niektórych dość
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wyczerpujące, bo organizujemy trzy obozy – w tym dwa zagraniczne.
Zaczynamy nietypowo: obozem w lipcu w Dankowie niedaleko Barlinka. Tym razem obóz jest bez podobozów – z „przyklejonym” zastępem
młodszoharcerskim. To chyba jeden z pierwszych obozów, na które przyjeżdża kilku „starych” na pionierkę – jej efektem jest między innymi ziemianka – niemal dzieło sztuki. Na końcówkę obozu przyjeżdżają Niemcy
zapoznani rok wcześniej, z którymi potem część z nas jedzie do nich.
Kilka dni w Rinteln – u rodzin – a następnie kilka dni pod namiotami
w Pohlde na skraju gór Harzu. Duże wrażenie robi wycieczka na najwyższą górę Brocken – nadal stacjonuje tam jeszcze jednostka wojsk sowieckich – za drutami oglądani są przez turystów udających się już tam
swobodnie i tłumnie – do niedawna był to graniczny obszar zamknięty.
Po powrocie z Niemiec dosłownie chwila na przepranie się i dwanaścioro osób jedzie do Szwecji do Karrsjo. To załatwiony przez Andrzeja
Rotha (Czternastaka z czasów Chrzana) wyjazd, na którym pracujemy
dla organizacji charytatywnej Hoppets Stjarna i mamy też trochę czasu
na zwiedzanie. Docieramy za koło podbiegunowe – pewnie to pierwszy przypadek takiej „fali obozowej”, na którą dostajemy kartę płatniczą,
którą możemy zapłacić za benzynę i drobne zakupy. W drodze powrotnej zwiedzamy Sztokholm (Skansen, zmiana warty przed pałacem królewskim i żaglowiec Vasa). Całą wyprawę zaczynał też nietypowy apel.
Alarm w środku nocy na promie na środku Bałtyku – pewnie pierwszy
w historii szczepu rozkaz, który nie podawał jako miejsca jego wydania
miejscowości, a jedynie współrzędne geograficzne, które chwile wcześniej
dostaliśmy dzięki wizycie na mostku kapitańskim. Teraz uświadamiam
sobie, że pewnie jako środowisko harcerskie jako jedno z pierwszych
w kraju tak szybko mieliśmy okazję wyjechać i zacząć poznawać także
inne kraje – dziś oczywistość, wtedy nowatorskie.
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Zimowisko 1991 w Tyliczu to moja ostatnia duża impreza jako komendanta szczepu – zapamiętane z wizyty Volana jako instruktora narciarskiego, bo faktycznie możliwości jeżdżenia na nartach i uświadczenia
ekstremalnie niskich temperatur było sporo – bywało zdecydowanie poniżej -30 stopni. Na horyzoncie były już jednak rodzina, dziecko i zupełnie inne obowiązki. Szczep zdałem Włodkowi Bogaczykowi i wydawało
mi się, że z mundurem już się rozstanę. Studia zagraniczne, praca na dwa
etaty – to ewidentnie nie sprzyjało – a poza tym zawsze wyznawałem
zasadę, że na wszystko jest odpowiedni czas i nie należy się obecnej
w danym momencie ekipie wtrącać – to jest ich czas, ich doświadczenie
i pewnie znacznie lepiej wiedzą, o co w harcerstwie w danym momencie
chodzi. Nie porzucając tego przekonania, po kilku latach przyszło mi
jeszcze do aktywnej służby powrócić – po tym jak Błękitna współtworzyła Hufiec Śródmieście „Siódemka” – ale już w roli komendanta hufca.
Harcerstwo, Błękitna, mogą dać wiele satysfakcji, doświadczeń, przyjaźni, znajomości, przeżyć… wystarczy tylko chcieć z tego skorzystać
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Włodzimierz Bogaczyk
Szczepowy Błękitnej Czternastki w latach 1991–1993
Kiedy Kuba Isański powiedział mi o pomyśle, bym napisał o latach
spędzonych w Błękitnej Czternastce, to bardzo długo nie mogłem zebrać
się w sobie i zacząć. Nie dlatego, że dopadła mnie już skleroza i nic nie
pamiętam – choć trochę tej sklerozy jest:-) – ale z dokładnie odwrotnego
powodu: to były, są, i pewnie już na zawsze pozostaną: najważniejsze
chwile mojego życia. Takie, które mnie ukształtowały i nauczyły, jak
ważne są przyjaźń, służba i gotowość do walki o sprawy ważne. Brzmi
to tak górnolotnie, że aż wstyd to pisać, bo wiem, że wiele razy w życiu
swoim postępowaniem pokazałem, że do tych harcerskich ideałów nie
dorastam. Ale nic na to nie poradzę, tak to właśnie czuję.
Błękitna wtedy to była oczywiście tradycja, niezgoda na komunistyczną rzeczywistość oraz przygoda, nieodłączna od każdej zbiórki, rajdu
czy obozu. Byli to ludzie. Ci dużo starsi, takie harcerskie wzorce metra
z Sevres; ci trochę starsi, od których wiele się można było nauczyć. Jak
owinąć nery swetrem tak, żeby rano nie bolały (nie było karimat, a często
spaliśmy na dworze bez namiotów), czy jak przygotować ognisko, by nie
było obciachu i dało się je rozpalić jedną zapałką. To od nich dowiedziałem się, że jeśli wszyscy padamy ze zmęczenia, to prawdziwy komandos
w takiej sytuacji nie narzeka, tylko bierze plecak od jakiejś druhny i niesie dwa.
Właśnie liczba ważnych spraw, o których powinienem napisać, oraz
wspaniałych harcerek i harcerzy, którzy wpłynęli na moje patrzenie
na świat, napawa mnie obawą przed pisaniem. Bo z jednej strony chciałoby się niczego i nikogo nie pominąć, a z drugiej wiadomo, że wtedy
musiałoby powstać dzieło o objętości większej niż siedem tomów W poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prousta. No cóż, raz kozie śmierć,
spróbuję się streścić w możliwie małej liczbie słów.
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Do Błękitnej trafiłem przez przypadek. Na harcerzy w podstawówce
patrzyłem z dużym dystansem – eufemizm – i w życiu bym nie pomyślał,
że pojadę w sumie na dziesięć obozów, nie licząc tych wędrownych, zimowisk, spływów i niezliczonej liczby rajdów. Przypadek był to, można
powiedzieć, podwójny, bo najpierw przypadkowo postanowiłem złożyć
podanie o przyjęcie do Marcinka. Kiedy pojawiłem się w liceum, na korytarzu podeszła do mnie harcerka, jak się później okazało, Ewa Chrzanowska; zapytała, czy, chcę zostać uczniem Jedynki, a kiedy potwierdziłem, zaproponowała, że oprowadzi mnie po mojej przyszłej szkole.
Chętnie się zgodziłem. – To może zaczniemy od podziemi – „podstępnie”
powiedziała Ewa. – O, a tu jest harcówka, wejdźmy na chwilę. Wszedłem
i zostałem na kilkanaście lat… Te lata to oczywiście czas aktywnej działalności harcerskiej, bo, w jakimś głębszym sensie, z naszej harcówki nie
wyszedłem do dziś. A ona nie wyszła ze mnie.
Nie pojechałem przed pierwszą klasą na obóz do Radkowa, do dziś
tego żałuję. Ale już od pierwszych dni września byłem na każdej zbiórce,
a niemal cała nasza klasa wszystkie przerwy zaczęła spędzać w harcówce.
Marcin Grottel i Ania Słupińska, którzy w Radkowie byli, zachęcali do
wyjazdów na rajdy. Wystarczył pierwszy, żebym zakochał się w tym stylu
życia: przyroda, wysiłek fizyczny, ogniska do rana, śpiew. Ten ostatni też
bardzo polubiłem, choć wiele osób przez te wszystkie lata sugerowało,
żebym jednak nie śpiewał, albo przynajmniej robił to możliwie cicho:-)
Pierwszy obóz to Głusko. Banglało non stop, nasz namiot cały czas
przeciekał, dorobiłem się ksywy Wielki Bałagan, bo utrzymywanie porządku na pryczy i półkach nigdy nie było moją najmocniejszą stroną. Przez
większość dni jedliśmy błękitka zapiekanego w oliwie, bo to był rok 1981
i zaopatrzenie z żywność było chyba jednym z najgorszych przez cały czas
PRL-u. Raz przyjechały kiełbasy, ale – przepraszam za wątek turpistyczny – okazało się, że muchy złożyły w nich jaja i jeden jedyny raz w życiu
widziałem, jak kiełbasa rusza się i sama przesuwa na kuchennym blacie.
Cóż było robić – wycięliśmy co trzeba, a resztę usmażyliśmy. Smakowały
pysznie. Dziś pewnie by się to sanepidowi nie spodobało…
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Do matury nie pełniłem nigdy żadnych funkcji i po prostu wspaniale się bawiłem w I Męskiej Drużynie Cichociemnych oraz Błękitnej.
Pełniliśmy służbę – Pogotowie Zimowe po wprowadzeniu stanu wojennego, Biała Służba podczas wizyty Ojca Świętego w 1983 roku, opieka
nas starszymi, samotnymi osobami – wiosną i jesienią prawie każdy
weekend spędzaliśmy na rajdach (zimą zresztą też się wyjeżdżało, często nocując bez namiotów), wakacje to oczywiście zimowiska i obozy.
Oprócz tego harcerską ekipą chodziliśmy na kursy tańca, treningi judo,
karate i wspinaczkowe w ramach Harcerskiego Klubu Wysokogórskiego. Sam nie wiem, jak na to wszystko znajdowałem czas, zwłaszcza,
że w stanie wojennym sporą część mojej aktywności stanowiły działania
w antykomunistycznej konspiracji. Kolportaż solidarnościowej bibuły
i przygotowania do cichych przerw zresztą także odbywały się często
w harcówce i uczestniczyli w nich harcerki i harcerze Błękitnej. Z mojej
klasy do matury podeszły 24 osoby, a aż 18 z nich pojechało po niej
jeszcze na obóz do Strzeszyna. To też pokazuje, jak silnym byliśmy
harcersko środowiskiem.
Na następny obóz nie pojechałem, bo zostałem aresztowany31 i pół
roku z kawałkiem przesiedziałem w więzieniu. Po wyjściu ciągle konspirowałem i coraz częściej angażowałem się w prace harcerskie. Zostałem drużynowym Cichociemnych a potem szczepowym Błękitnej. Cóż
mogę o tych latach dziś napisać? Tak szczerze i od serca – wydaje mi
się, że, choć w wielu sprawach miałem merytorycznie rację, zbyt często
swoje zdanie stawiłem na ostrzu noża, mówiąc, że jeśli nie ma zgody na moje propozycje, w każdej chwili mogę zostać odwołany. Dziś,
z perspektywy lat, wiem, że nie wystarczy mieć rację. Trzeba jeszcze
umieć do niej przekonać jak największą grupę osób.
Za ten czas szczególnie dziękuję druhom z Cichociemnych i Załogi,
którzy swą ciężką pracą, zaangażowaniem i humorem bardzo pomogli mi
pełnić obie funkcje – Kubie Gólskiemu, Pawłowi Martinkowi i Mikołajowi
31 – Służba Bezpieczeństwa weszła wtedy w posiadanie kroniki drużyny, którą podczas aresztowania miał przy sobie Włodek.
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Sowińskiemu. Gól przejął po mnie drużynę, Martin szczep, a obaj wiedzieli, że nie jest to wyłącznie przyjemność, ale przede wszystkim duży wysiłek
i zaangażowanie czasowe.
Na pewno za przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych bardzo jestem wdzięczny drużynowej Więzi Agacie Jaroszewskiej i szczepowemu Pawłowi Zygarłowskiemu „Zdradzie”.
Pisząc te szczere podziękowania, wiem, że powinienem tu wymienić
mnóstwo osób, bo przez te wszystkie lata poznałem w Błękitnej wiele
wspaniałych dziewczyn i chłopaków. Jest tak, jak powiedział mój pierwszy szczepowy Hubert Sarrazin przy ognisku, na którym przekazywał
szczep Wojtkowi Królowi: „Chrzan zawsze mówił, że ma notes pełen
adresów i telefonów ludzi, na których zawsze może liczyć. Ja nie mam
takiego, ale gdybym miał, to powinny się w nim znaleźć nazwiska was
wszystkich stojących przy tym ogniu.”
Po oddaniu szczepu działałem jeszcze w Kręgu Instruktorskim Kłuszyn i w Hufcu Siódemka, ale coraz bardziej wciągała mnie praca zawodowa i obowiązki rodzinne. I tylko czasem chciałoby się znów spakować
wojskowy plecak i pojechać na dwa tygodnie na wędrowny w Beskid Niski…
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Maciej Graczyk
Szczepowy Błękitnej Czternastki w latach 1996–1998
Miałem przyjemność i zaszczyt być aktywnym Czternastakiem w najciekawszych chyba czasach istnienia szczepu, bo w okresie 1988–2001.
Doświadczyłem służby szeregowego, przybocznego, drużynowego oraz
szczepowego – a na koniec – komendanta Hufca Siódemka, który to
hufiec z zaprzyjaźnionymi środowiskami stworzyliśmy, aby dać naszym
instruktorom lepszy (niż w dotychczasowych hufcach) wzór i wsparcie.
Mimo że „z krótkich spodni już wyrósł każdy z nas”, mam cały czas
wrażenie, że jesteśmy ciągle aktywnymi Czternastakami – przecież moja
żona Ewa też jest byłą drużynową, dzieci są w Czternastce, a większość
moich przyjaciół, z którymi spędzamy czas i wakacje, to są byli instruktorzy szczepu. Od roku 2000, zawsze w ich gronie, spędzamy razem
drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, u mnie w domu, na wspólnym
kolędowaniu. Regularnie i corocznie spotykamy się latem, na kilka
dni, na wspólnym biwaku – na tak zwanym Tygrysku, a od roku 2004,
we wrześniu, w kilka żaglówek – już w gronie samych tylko chłopaków – płyniemy na Męski Rejs. U wejścia do naszego domu wisi lilijka
Kręgu Czternastaków i oboje z żoną bardzo poważnie traktujemy słowa
z roty Kręgu „Jesteś jednym z nas i możesz zawsze na nas liczyć!”
Aby zrozumieć dlaczego piszę, że to są najciekawsze lata szczepu, to
trzeba zrozumieć, co się w Polsce zmieniało przez te lata, i zdać sobie sprawę
z tego, że my, harcerze, instruktorzy, rodzice, szkoły oraz otaczająca nas rzeczywistość musieliśmy bezustannie przechodzić transformację i rozważać,
czym jest i jaką rolę ma spełniać harcerstwo w naszym życiu i u naszych
wychowanków. Nie było to proste, jednak myślę, że zdaliśmy ten egzamin,
skoro nasi następcy nadal prężnie działają – i spełniają się w tej organizacji.
Kiedy wstępowałem do szczepu na przełomie lat 1987/1988, to
w Polsce rządziła jeszcze partia komunistyczna, mająca na zawołanie
ewentualne wsparcie kilkusettysięcznej armii sowieckiej, stacjonującej wszędzie w Polsce, a kraj miał zamknięte granice. To, jak się żyje
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w wolnym świecie, znaliśmy tylko z opowieści i filmów. Maszerując
więc kolumną do kościoła, przy miarowym stukocie butów prowokacyjnie śpiewając: „Nie chcemy Komuny, nie chcemy i już!” – czuliśmy się gotowi do zrywu, powstania lub służby konspiracyjnej. Wielu
starszych wtedy ode mnie harcerzy było zaangażowanych w działania
opozycyjne, a ich udział w szkolnych lub studenckich organizacjach
konspiracyjnych nie był w środowisku żadną tajemnicą. Warto pamiętać, że były to także czasy zupełnie inne pod względem możliwości komunikowania się. Dzisiaj jest to niewyobrażalne, że aby skontaktować
się z obozem, należało wysłać z poczty telegram – a aby zadzwonić,
to trzeba było jechać do najbliższego miasta (na wsiach nie było prawie telefonów).
Na pamięć trzeba było znać adresy i kontakty drużyny i rozkłady
autobusów, a aby się porozumieć, prowadziliśmy książkę korespondencyjną (leżącą na kominku w harcówce), tablicę ogłoszeń lub pisaliśmy
do siebie listy. Szczep składał się wtedy tylko z dwóch drużyn starszoharcerskich przy „Marcinku” i środowisko to było wtedy bardzo
mocno związane ze szkołą. Takie to były czasy… Dzisiaj wielu z nas
wspomina, że harcerstwo było ich szkołą samorządności i docenia teraz znaczenie wyborów szczepowego oraz dyskusje w radzie szczepu
czy drużyny.
Kiedy w roku 2001 zdejmowałem mundur, Polska miała za sobą
już wielokrotne zmiany polityczne i ekonomiczne, byliśmy w NATO,
szczep miał swoją stronę internetową, e-mailową listę dyskusyjną, pisaliśmy do siebie wiadomości telefonami i przez komunikatory elektroniczne, prawie każdy harcerz nosił w kieszeni telefon komórkowy,
a w domu miał paszport. Każdy (z rodzicami lub sam) wyjeżdżał
za granicę, a dziesiątki firm i organizacji młodzieżowych, oferując
atrakcyjne formy spędzania czasu (bez konieczności pracy nad sobą
i służby), stały się konkurencją dla harcerstwa – i stawiały przed nami
wysoko poprzeczkę. My nadal stawialiśmy na jakość i ciekawe, ambitne
formy działania.
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Aby odnajdować się i wpisywać w otaczający nas świat, coraz szybciej
i coraz częściej wymagający elastyczności i zmian – stawialiśmy właśnie
na instruktorów, licząc, że służba jest wartością ponadczasową – a 3 razy
„P” – czyli Przygoda z Przyrodą i Przykładem – staną się siłą naszego Szczepu.
Myślę, że daliśmy radę i mieliśmy możliwość sprawdzenia się w różnych warunkach. Możemy potwierdzić, że prawie nie ma rzeczy niemożliwych do zrealizowania – jeżeli czegokolwiek zechcemy i właściwie się
do tego zabierzemy. Uznaliśmy, że konkurować możemy z innymi organizacjami młodzieżowymi, stawiając na aktywną turystykę i wspieranie
instruktorów w ich organizacji.
Organizowaliśmy – poza trzydziestodniowymi obozami letnimi – coroczne czternastodniowedniowe zimowiska, wyjazdy sylwestrowe naszego środowiska w góry, majowe i lipcowe spływy kajakowe. Drużyny jeździły na obozy wędrowne, obozy starszoharcerskie za granicę: do Szwecji,
Francji, do Szwajcarii, Norwegii, czy na Ukrainę. Wędrownicy wybrali
się na miesięczny obóz wędrowny drogą lądową do Nepalu – i trekking
pod Annapurnę, a część z nas założyła drużynę w Kazachstanie, którą kilkakrotnie wsparliśmy kadrą na ich obozach. Bardzo się szczyciliśmy naszą aktywnością i popularną wśród nas turystyką kwalifikowaną,
Szczególnie warto wspomnieć, że w latach dziewięćdziesiątych duża
grupa chłopaków rozpoczęła swoją przygodę z paralotniami. Byliśmy
w pierwszej setce osób, uprawiających ten sport w Polsce. Zawsze mieliśmy mistrzów w biegach na orientację oraz silną ekipę, podróżującą
po świecie trampingowo z plecakiem oraz wspinającą się w górach, ze
szczególnym zacięciem na zimowe trasy Tatr.
Zmienił się też w tych latach charakter szczepu. Pracując w szczepowym Kręgu Instruktorskim Kłuszyn, doprowadziliśmy do takiego
rozwoju, że w Błękitnej Czternastce były cztery drużyny wędrownicze,
trzy drużyny harcerskie – tworzyła się czwarta – 4 gromady zuchowe
oraz krąg instruktorski i niezależna własna Komisja Stopni Instruktorskich – z prawem do ich nadawania.
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Wspólne działanie tak dużej grupy było ogromnym wyzwaniem,
a praca szczepowego miała już inną specyfikę niż o całe pokolenia wcześniej. Szczepowy skupiać się musiał coraz bardziej na pracy z kadrą instruktorską, zdobywając też cenne doświadczenie w zarządzaniu liderami – gdyż była to już grupa dwudziestu–trzydziestu osób, pełniących
w jednym momencie funkcje przybocznych i drużynowych. W środowisku Błękitnej Czternastki, gdzie każdy lider był indywidualistą (a samych drużynowych było jedenaścioro), nie ma się co dziwić, że stało się
to jednym z powodów rozłamu szczepu na dwa środowiska: Błękitnej
Czternastki i Czternastki (już po moim odejściu z harcerstwa). Był to
trudny i emocjonujący czas – jednak teraz, po latach, z radością patrzę
na to, że między skonfliktowanymi wtedy ludźmi „nie zgaśnie tej przyjaźni żar co połączyła nas” i możemy spędzać razem czas pod namiotem
lub na pokładzie jednego jachtu.
Myślę o Błękitnej Czternastce – bardzo często – jako o ważnej przygodzie mojego życia i wiem, że zawdzięczam jej i zdobytym tam Przyjaciołom oraz umiejętnościom wiele z tego, co najważniejsze spotkało mnie
w życiu. Wiąże się z tym pośrednio też to, co na wielu płaszczyznach
osiągnąłem jako człowiek, podróżnik, żeglarz i przedsiębiorca.
Zdobyte w harcerstwie przyjaźnie oraz zdolność tworzenia relacji
międzyludzkich i pracy w grupie oraz wyćwiczona w bólu wędrówek
konsekwencja w działaniu potrafią przemóc największe nawet trudności.
W to wierzę (bo sprawdziłem) i tego też młodszym druhnom i druhom,
odpowiedzialnym dzisiaj za naszą stulatkę – życzę.
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Mariusz Przybyła
Szczepowy Błękitnej Czternastki i Czternastki w latach 1998-2003

Starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go
zastaliście32
Jeśli prawdą jest, że skautem zostaje się na całe życie, a przecież powtarzaliśmy to sobie przy wielu okazjach, podczas przyrzeczeń harcerskich, zobowiązań instruktorskich, gdy wyciągaliśmy dwa palce w stronę
proporca i gdy przyklękaliśmy na jedno kolano, oczekując z drżącym sercem na założenie chusty (lub wręczając ją kolejnemu, nowemu Czternastakowi). Wierzyliśmy w to, idąc pylistą drogą do kościoła na harcerską
mszę, śpiewając „harcerskim prawom życia, dnia – wiernymi zawsze być”
i gdy wychodziliśmy na wieczorne kręgi na zimowiskach. Czuliśmy potęgę tego krzyża, „który mają najdzielniejsi”, organizując biegi szkoleniowe,
harcerskie i na orientację, gdy jeździliśmy kolejny rok z rzędu do Kazachstanu organizować obóz Stepowych Orłów, gdy redagowaliśmy kolejny
numer gazetki „Błękitny Czas”33 – pisząc i składając ją w nocy , by była
gotowa na rano, na zimowisku, zaraz po porannym apelu. Wiedzieliśmy,
że harcerstwo nie jest li tylko przygodą na jeden dzień, miesiąc czy rok;
gdy chcąc pokazać naszym rodzicom, że jesteśmy wielką wspólnotą ludzi
zaradnych, mądrych, ciekawych świata, służących ludziom, ludzi radosnych i szczęśliwych, organizowaliśmy Fotel – spotkanie z przyjaciółmi,
wielką Czternastacką Rodziną.
Kolejny raz siadam, by napisać słów kilka, gawędę, a nie dytyramb czy
panegiryk. Wskazówka od „redaktora naczelnego” brzmi jasno: „wstęp
z zaznaczeniem czasu, którego dotyczy wypowiedź”. Próbuję przekopać
się przez daty i nie zawsze potrafię być chronologiczny (a może jednak
chodzi o gawędę, o logikę). Mam pierwszą; gdy pojechałem na obóz
w Wygoninie w 1993 roku – resztę dat kreślą inni, rysując kamienie mi32 – Robert Baden-Powell.
33 – Na zimowisku w Szczawnicy z grupą instruktorów redagowaliśmy codziennie, a raczej co
noc, nowy numer „Błękitnego Czasu”, szczególne ukłony w stronę Maćka Gramackiego, który
trwał ze mną do końca, do pierwszego wydruku.
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lowe historii szczepu. Miałem niewątpliwą przyjemność i zaszczyt być
komendantem Błękitnej („i”) Czternastki, to w Niej, dzisiejszej jubilatce,
nauczyłem się wiele i wiele przeżyłem. Ale dziś wiem, że każdy z nas,
oddychający błękitnym dymem z obrzędowych ognisk i obozowego pieca,
stęchlizną butwiejących namiotów i naszego magazynu, mimo upływu lat
i zmiany wart jest kimś szczególnym: jest Czternastakiem.

W stepie szerokim…
Jechaliśmy do Kazachstanu we czworo: Jagna Dąbrowska, Kasia Sawka, Jan Chmielewski i ja. Po co jechaliśmy? Na służbę, po przygodę,
po nowe doświadczenia; po to, by wesprzeć budowę kolejnego obozu, ale
także po to, by zamknąć pewien rozdział, miał to być ostatni obóz przez
nas wsparty. Realne, ale i symboliczne zamknięcie rozdziału. Harcerscy
seniorzy, którzy dotychczas wspierali Stepowe Orły (na odległość, ale jednak realnie, materialnie) z pewnych przyczyn podjęli decyzję, że będzie
to ostatni obóz. Symbolicznym kluczem, zamykającym ten rozdział, był
metrowy „latawiec” spakowany w gruby papier, który mieliśmy przewieźć
cztery i pół tysiąca kilometrów pociągiem, by wręczyć go o. Krzysztofowi
Kuryłowiczowi. I to też uczyniliśmy. Jednakże już wtedy wiedziałem,
że nie zamykamy rozdziału, tylko zaczynami pisać kolejny (by zetrzeć
to, co stanęło zupełnie niepotrzebnie między Orłami a Czternastakami) i tak też się stało. Pojechałem do Kazachstanu jeszcze dwukrotnie,
w roku 1999 z Katarzyną Graczyk i później jeszcze z Magdaleną Odon,
Martą Jakubowską, Marcinem Szymkowiakiem i Tomaszem Przybyłą.
Jakaś cząstka mnie pozostała na stepach Kazachstanu na zawsze, a przyjaźń z ojcem Krzysztofem trwa do dziś. Trwają też harcerskie przyjaźnie
ze Stepowymi Orłami: z Aleksandrem Rudnickim, Saszą Udoczkinem,
Siostrami Staceńskimi, Walą, Olą i Żenią. A, co najważniejsze, harcerski
duch trwa w Czkałowie. Widzę po latach wędrujących skautów Pierwszego Polskiego Szczepu w Kazachstanie, wędrujących po Szczucińsku,
wspinających się na wzgórza Borowoje, wreszcie poznających step – jego
uroki, faunę i f lorę. Dziś mój Kazachstan to owe przyjaźni, to ciepłe
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wspomnienia: maszt flagowy w kępie brzóz z powiewającą Biało-Czerwoną w centrum Kazachstanu, to pięć dni (w jedną stronę) w pociągu
typu płackarta, to powrót samochodem z przyczepą w sześć osób i jazda
non stop na zmianę dwóch kierowców, to przygody na granicach, lotniskach, stacjach kolejowych: w Moskwie, Smoleńsku, Ufie, Omsku, Pietropawłowsku, Kokszetau; to jurty, kumys, Kulagier, linie wysokiego napięcia, Ural, Wołga ale przede wszystkim harcerska służba (każde z tych
miejsc i rzeczy to inna gawęda).

Idziemy w jasną z błękitu utkaną dal…34
Osiemdziesięciolecie Błękitnej Czternastki to czas, który zastał mnie
na funkcji jej szczepowego – był pełen nowych wyzwań i doświadczeń:
to pierwsza płyta Błękitnej – i tu ukłony niskie należą się wielu osobom.
Wspomnę dwie najważniejsze dla tego projektu: Romana Karasia (były
szczepowy Błękitnej Czternastki), który był pomysłodawcą, i sponsorem;
i Kubę Zygarłowskiego, który realizował i spinał przedsięwzięcie. Tamto
„-lecie” Czternastki to także ważni dla nas ludzie, chyba najważniejsi,
bo obecni czynnie, wspierający nas przez lata niestrudzenie (stojący przy
kolejnych szczepowych murem) „Wujek” Janusz Rachlewicz i „Chrzanosiu” Jerzy Chrzanowski, nasi (muszę to powiedzieć: moi) Przyjaciele.
Na tym „-leciu” obaj druhowie zostali odznaczeni Krzyżami Zasługi dla
ZHP. Nie sposób nie wspomnieć choć w kilku zdaniach ludzi, dzięki którym Czternastka trwała niewzruszona przez wiele lat. Na czym
polegał fenomen owych dwóch duchowych patronów naszego szczepu – na tym, że byli, że służyli radą i wsparciem, że znali tych, którzy
byli nam potrzebni, gdy załatwialiśmy obozy i zimowiska, oraz uczyli nas
z nimi rozmawiać; umieli ujarzmiać miejscowe sanepidy, posiadali mapy
i przewodniki z każdej najodleglejszej części Polski – a, co najważniej34 – Przy okazji 80-cio lecia Błękitnej rozpoczęliśmy dyskusję, której celem, było to, by „idziemy w jasną” stało się formalnie hymnem naszego Szczepu, może dobrze się stało, że pozostało
pieśnią obrzędową, na tzw. specjalne okazje. Pamiętam również, że ilekroć słyszeliśmy ją,
śpiewaną przez inne środowiska, jako jedną z wielu piosenek wydawało się nam, że ktoś kradnie naszą świętość. No właśnie, wydawało się…
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sze, umieli słuchać i słyszeć, pozwalali nam na nasze młodzieńcze błędy, traktowali nas jak partnerów do rozmów (czasem wielogodzinnych),
przyjmowali kolejnych szczepowych u siebie w domu, w gabinecie, wspierali radą – ale nigdy nie pouczali, nie moralizowali, byli trwali i wiem,
że mogłem na nich zawsze liczyć. Widzę moich dwóch Przyjaciół takimi,
jakimi pamiętam ich najlepiej: Wujka siedzącego na wejściu do namiotu,
który był jego gabinetem obozowym, a jednocześnie sypialnią, punktem
opatrunkowym, kozetką chirurgiczno-psychologiczną i Chrzana, który
był gościem (nie, co ja mówię, uczestnikiem) każdego mojego obozu,
który wchodzi na odprawę, dla komendy niosąc wielką paczkę cukierków;
uśmiech, wsparcie, wołającego szczerze „wiiiteeejjj”, Chrzana, który tak
naturalnie łączy pokolenia, który w sposób naturalny łączy dostojność
i mądrość z harcerskimi krótkimi portkami. Dziękuję im za to, że byli
podczas mojego szczepowania i że nigdy nie było im ciężko.

Z krótkich spodni już wyrósł każdy z nas…
Tamto „-lecie” Czternastek to także Unia Najstarszych Drużyn Harcerskich Rzeczypospolitej i nasze realne wstąpienie do nieformalnych, ale
jednak struktur, bratnich środowisk, które legitymują się nieprzerwaną
długowiecznością. Przedstawiciele kilku środowisk dotarli wówczas do
Marcinka. By nie rozwodzić się zbyt długo, a jednak odpowiednie dać
rzeczy słowo: UNDHR to nasze kontakty ze starymi dobrymi środowiskami, to nieskrępowana przyjaźń ponad granicami organizacji harcerskich w naszym kraju; to ludzie, którzy synergicznie pomogli nam,
Czternastakom odkryć, że nie jesteśmy jedynym dobrym, tradycyjnym
pępkiem harcerskiego świata, że pępków jest więcej – a w dodatku warto się z nimi zaprzyjaźnić. Wspominam znakomity czas harcerskich
przyjaźni, wspólnych spotkań i wyjazdów z Krakowską Szarą Siódemką – z Anną „Skrzynką”, z Krakowską Czarną Trzynastką i braćmi Łukaszem i Grzegorzem Brzezińskimi, z Olą Filińską z XXI WDH i Lechem
Najbauerem z XVI Warszawskiej Drużyny Harcerzy oraz wieloma innymi osobami i środowiskami, które wówczas tworzyły Unię. UNDHR to
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także marszałkowanie, to fantastyczne Zloty Unii i spotkanie Korespondentów UNDHR na zimowym Bene, które właśnie wtedy odkryliśmy dla
nas, dla XIV. Ale i kolejne Sylwestry, na które jechali ze mną w Gorce
nasi instruktorzy, może po to by dotknąć sedna „harcerz miłuje przyrodę
i stara się ją poznać”. Po latach wróciłem na Bene jako Kierownik Referatu Starszoharcerskiego Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, a później Szef
Zespołu Starszoharcerskiego przy Głównej Kwaterze ZHP, organizując
z harcerskimi przyjaciółmi (Mateuszem Leszkowiczem z BKIK, Dominikiem Hypkim i Michałem Trochelepszym z NSZ / Błękitnej Czternastki) niezapomniany kurs drużynowych, czerpiąc z tego miejsca przez
tydzień pełnymi garściami, zmuszając kursantów do wielogodzinnej wędrówki w śniegu z butelkami nafty w plecakach35.

Popiół z ognisk rozwiał wiatr, opustoszał brzeg…
Co pozostaje po latach tamtego szczepowania – cóż, trudno dziś zbierać okruchy sprzed lat (zatem będzie to raczej skrzynia myśli nieuczesanych; rzeczy, które w jakiś sposób przetrwały: „Błękitny Czas”, Fotel,
płyta na osiemdziesięciolecie, bagnet czternastacki (nowy, choć ten sam
model, ze spływu tratwami po Biebrzy z DM NSZ) w roku 1999; „szabla czternastacka”; kilka plakietek, garść nowych piosenek, śpiewników,
poobozowe biwaki sprzętowe i dbałość o nasz sprzęt – jako nowa tradycja, UNDHR, „nasze” Bene. Pozostają także wspomnienia największego
liczebnie szczepu, posiadającego dwa pełne ciągi wychowawcze (cztery
drużyny harcerskie, cztery starszoharcerskie – były to w zasadzie drużyny
starszoharcersko-wedrownicze, 3 gromady zuchowe oraz Krąg Instruktorski. Na zimowisko w Tatry pojechała rekordowa liczba uczestników,
w sumie 112 osób. Wynajmowaliśmy wówczas u gaździny dwa całe trzykondygnacyjne domy. To także czas „rozszczepienia”, które, choć przebiegało w złej atmosferze, to ostatecznie po latach dało szansę na istnie35 – Bene to chata Szarej Siódemki z Krakowa, na Polanie Obidowskiej, to miejsce szczególne;
miejsce, w którym tkwi harcerski duch już od progu tego otwartego domu. Bene to znaczy „dobrze” i tam właśnie jest dobrze – bez prądu, przy lampach naftowych, przy wielkim kominku
i w ciemnej kuchni nad kotliną.
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nie dwóch bratnich, bliźniaczych środowisk, które mogą czerpać z siebie
nawzajem, wyrastając z jednego czternastackiego pnia. Pozostałościami
mej działalności metodycznej jest współtworzona przez mnie metodyka
starszoharcerska oraz symbol HS-ów – wychylona strzałka kompasu.

W oczach zwycięstwa błyszczą skry / to NSZ – to my!36
Patrząc na harcerstwo przez pryzmat pełnionych funkcji, utwierdzam się po raz kolejny w tym, że najciekawsze, najwspanialsze, dające
najwięcej radości, satysfakcji i spełniania czasy mego harcowania to
bycie szczepowym Błękitnej/Czternastki oraz bycie drużynowym Kohorty i Narodowych Sił Zbrojnych. Dziś, kiedy Kuba Isański, niegdyś
mój przyboczny, współzałożyciel NSZ-tu i kolejny jego drużynowy
zwraca się do mnie z prośbą o zapisanie garści wspomnień, myślę sobie,
że to przede wszystkim czas, którego nam wszystkim nikt nigdy nie
zabierze, to niesamowita, prawdziwa szkoła życia, zbierania realnych
doświadczeń. Dziś nie ma już drużyny, którą wspólnie budowaliśmy,
kiedyś przed laty, gdy dwóch młodych instruktorów z otwartymi próbami podharcmistrzowskimi odwiedziło pułkownika Jana Podhorskiego, dziś generała. Udało się nam zbudować drugą, równoległą drużynę, partnera dla Załogi im. Cichociemnych. Drużynę, która trwała
przez co najmniej dziesięć lat, ale miała swój udział, jak wiele innych,
w budowaniu cząstki Czternastki. Byliśmy pierwszą i jedyną w kraju
drużyną noszącą to imię; co więcej, samo nadanie imienia drużynie
w wówczas mocno skostniałym ZHP odbiło się szerokim echem, sięgając szczytów naszej organizacji. „Niestety” było już za późno, imię
zostało nadane, proporzec w asyście sztandaru żołnierzy Narodowych
Sił Zbrojnych został poświęcony przez kapelana, byłego NSZ-towca.
Patron zaczął działać, a w zasadzie oddziaływać, i kolejni drużynowi mogli, budując tradycje i zwyczaje, wychowywać kolejne pokolenia
36 – Fragment Hymnu Drużyny Męskiej Narodowe Siły Zbrojne, pieśń powstała w 1944 do
słów napisanych przez Franciszka Bajcera „Sanowskiego”. Śpiewana była na melodię „Gdy
szedłem raz od warty…”.
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harcerzy w poszanowaniu dla Boga, Polski, historii, co ważne pracować
z patronem, który żył, mógł przyjść i opowiedzieć, mógł i być wzorem,
ale i przestrogą 37.
Miałem to szczęście spotykać na swych instruktorskich szklakach
takich ludzi jak Wujek, Chrzan, „Zygzak” (Jan Podhorski), którzy byli
mi wsparciem, ostoją, dobrą duszą, to także oni wykuwali mnie i za to
składam im hołd.

37 – Co roku, od lat, przed dniem Wszystkich Świętych, kilkoro z nas, członków drużyny
Narodowych Sił Zbrojnych spotyka się, by powspominać, porozmawiać i odwiedzić naszych
bliskich nieżyjących (chłopaków z drużyny: Jakuba Przybyłę, Marcina Hoffmanna „Hofiego”,
żołnierzy w kwaterze NSZ, Wujka, Chrzana i innych)
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Maciej Gramacki
Szczepowy Błękitnej XIV w latach 2001–2004
Pojawiłem się w Błękitnej Czternastce zaraz po siedemdziesięciopięcioleciu Szczepu. Do dziś lata 1994–2004, czas, którym przyszło mi tu
działać, to jeden z najlepszych okresów mojego życia. Tak się niezaplanowane wydarzenia potoczyły, że z pierwotnej zabawy w harcowanie (co
sprawiało wiele radości) zaczęła się instruktorska służba (co sprawiało
jeszcze więcej radości). Była praca organizacyjna przy przygotowywaniu
rajdów, zimowisk, obozów i wypraw, była praca wychowawcza – a przede
wszystkim było poczucie odpowiedzialności za nasz wspólny błękitny
świat, na tyle szeroki, że poza nim mało co było widać. To tu w Błękitnej
nawiązały się trwające do dziś przyjaźnie, znajomości które pomagają
w często prozaicznych sprawach, to tu miała początek moja rodzina.
Nie zawsze było jednak kolorowo. Przyszło mi podjąć wiele trudnych
decyzji, z których najtrudniejszą uważam tę z października 2001 roku, dotyczącą usunięcia części instruktorów, skutkującą de facto rozdziałem szczepu.
Była to według mnie wówczas jedyna logiczna możliwość, aby po narastającym paroletnim konflikcie wewnątrz szczepu, między instruktorami
i drużynami, zacząć harcowanie i służbę na nowo, bez bagażu ciągłych
sporów. Z pewnością, jak mówi mądre przysłowie, prawda leżała gdzieś
pośrodku i każda ze stron była winna. A ja mam świadomość – do dziś ją
mam – że wziąłem na siebie odpowiedzialność za tę decyzję.
Nie będą jednak te smutne wspomnienia treścią mojej gawędy. Bo oto
dziś, pomimo wielu różnych zakrętów losu, mamy dwa silne środowiska
harcerskie. Krąg Czternastaków, co było od początku moim (choć krytykowanym) pomysłem, działa w obu środowiskach. Ale najważniejsze jest
to, że obie zwaśnione strony pojednały się ze sobą, dając przykład, że zgoda
i przebaczenie są wartościami najważniejszymi i bezwarunkowymi. Tym
bardziej, że w szerszym rozumieniu tych cnót potrzeba nam dziś w naszym
kraju chyba jak nigdy dotąd.
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Nie popełnia błędów tylko ten, co nic nie robi. Cieszę się, że dziś
oba środowiska, Błękitnej Czternastki i Czternastki, razem świętują
swoje stulecie!
Piszę te słowa będąc w rodzinnej podróży dookoła świata z dziesięcioletnim Jankiem (harcerzem), ośmioletnią Igą (zuchenką) i sześcioletnim Tomkiem. Realizujemy ją, podążając przez czternaście krajów (tak,
czternaście, zbieżność nieprzypadkowa). W każdym kraju wybieramy
najpiękniejsze miejsce i fotografujemy tam nasz najcenniejszy bagaż:
CZTERNASTACKĄ LILIJKĘ.
Gdy po latach będziesz wspominał dawne dzieje w harcerskiej drużynie
Swemu dziecku, co dorastać zaczyna, jedną radę mu daj:
Załóż mundur i przypnij lilijkę, czapkę na bakier włóż
W szeregu stań wśród harcerzy i razem z nimi w świat rusz!
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Marek Domański
Szczepowy Czternastki w latach 2003-2006
Swoją przygodę z Błękitną Czternastką (z racji późniejszych wydarzeń, dla mnie – po prostu: Czternastką) zacząłem zimowiskiem
w Bieszczadach. To był 1998 rok, a zimowisko odbywało się w uroczej
miejscowości koło Baligrodu – Mchawie. Pojechałem tam jako, bodaj
najmłodszy, członek próbnej drużyny męskiej, która parę miesięcy później (w moje urodziny, co powodowało, że przez wiele lat spędzałem
je na Rajdzie Rocznicowym, a nie w domu) zamknęła okres próbny
i zyskała dumną nazwę (oraz patrona) – Narodowe Siły Zbrojne.
Na zimowisko pojechałem „gościnnie” – należałem wówczas do innego środowiska. Na samym wyjeździe zdecydowałem jednak, że „tu
jest moje miejsce”. Jak wiele decyzji w życiu każdego człowieka – nie
była ona oparta na racjonalnych przesłankach. Przeciwnie. Zapadła
z całkowitym zaprzeczeniem zdrowego rozsądku. Kiedy Maciej prowadził wycieczkę na Tarnicę i ruszyliśmy na szlak w głęboki śnieg,
nieskażony ludzką obecnością, usłyszałem „pewnie dziwicie się, czemu
idziemy nieprzetartym szlakiem? Otóż, na taką trasę, przy obecnych
warunkach, idą tylko wariaci”. A ja byłem wtedy w takim wieku, że bycie wariatem wcale mi nie przeszkadzało. Było może trochę nierozsądne, ale gwarantowało, że przeżyję przygody i zaznam chociaż namiastki
tego, co spotykał w swoim życiu bohater moich ówczesnych lektur – Tomek Wilmowski.
Głupio przyznać, ale po latach nie odtworzę już pełnej listy ludzi,
których poznałem na zimowisku. W zastępie było nas chyba dziesięciu,
z dalszej harcerskiej ścieżki najlepiej zapamiętałem Tomka Przybyłę,
Kubę Kachlickiego, Marcina „Białego” Szymkowiaka, Wojtka Niedbałę. O ile mnie pamięć nie myli, drużynowym był wtedy Mariusz
Przybyła, a przybocznym Jakub Isański, który w maju przejął drużynę.
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Podjęta na zimowisku, zdecydowanie nierozsądna, decyzja – okazała
się strzałem w dziesiątkę. Kolejnych kilka lat spędziłem w szczepie.
Tym z błękitem – i tym bez niego. Ale zawsze wśród Czternastaków.
Wychodząc na zimowe kręgi w letnim mundurze – i otrzymując regularnie burę od Wujka za to niezbyt mądre (ale za to jakie „męskie”!)
zachowanie. Pilnując, aby rogalik (na całej długości) był dokładnie dwa
centymetry od wszycia rękawa, a „14” na pagonach miała odpowiednie
wymiary (i to niezależnie od tego, czy szyta bielą na błękicie, czy na odwrót). Dzięki tamtej decyzji byłem świadkiem i uczestnikiem głupich
utarczek między NSZ i Załogą (im więcej czasu mija, tym durniejsze
mi się zdają), ale też miałem okazję poznać pana Jana Podhorskiego,
żywego patrona naszej drużyny.
Pamiętam kwaterki i pionierki, kiedy do późna w nocy (albo od długiego czasu przed świtem) budowaliśmy nasz dom na niecały miesiąc
obozu. Zimowiska, podczas których chodziliśmy na takie trasy i wykazywaliśmy się (patrząc z perspektywy czasu) taką nieodpowiedzialnością – że sam się sobie dziwię, kiedy pozwalam moim dzieciom należeć
do harcerstwa. I sam nie wiem, czy pozwalam na to, bo wierzę, że harcerstwo od tamtego czasu się zmieniło – czy przeciwnie, dlatego, że mam
nadzieję, że pozostało takie samo.
Z czasów mojego bycia instruktorem pamiętam – i chyba zawsze będę
już pamiętał – rozważania na temat tego, jak rozumieć „całym życiem”
z Przyrzeczenia Harcerskiego. Nigdy nie trafiło do mnie rozciąganie
harcerstwa na całe życie – moim zdaniem z niego się (w końcu) wyrasta.
Rozumiałem to zawsze jako „w każdym aspekcie życia”. Dla mnie harcerstwo jest jak lufa broni palnej – daje rozpęd i właściwy kierunek na resztę
życia. A im dłużej trwa nasza harcerska ścieżka i im pełniejsza jest harcerskiego życia – tym bardziej wpłynie na resztę naszego życia. W końcu
karabiny snajperskie mają największy zasięg – ale też najdłuższe lufy!
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Aleksandra Domańska
Szczepowa Czternastki od 2017 roku
Moja przygoda w szarym mundurze i biało-błękitnych barwach zaczęła się jakoś na przełomie 2002 a 2003 roku. Urzekł mnie wówczas
Fotel w I LO, na który wraz z rodzicami poszliśmy na zaproszenie mojego starszego brata. Zachwyciła mnie niezwykłość tego spotkania – pełna
aula Marcinka, występy artystyczne na profesjonalnej scenie! Aury dodały poważne, ceglane mury. Dodałam do tego, że ten mój brat wyjeżdża,
co wakacje zostawiajac mnie bez swojej uwagi, i że w końcu mogłabym
zacząć mu towarzyszyć, w końcu osiem lat to poważny wiek…
Na początku był najbardziej magiczny okres – byłam Elfem Słońca!
Pierwsza kolonia–2003 rok. Poźniej kolejne, nie opuściłam żadnej – była
„Akademia Pana Kleksa”, „Nibylandia”, „W osiem dni dookoła Świata”,
była najlepsza komenda zuchowa świata! Kto nie był na kolonii z Anią
Szymańską i Asią Pasek, z Kasią Be, z Tomaszem Kudlińskim (Kukim)
i Mikołajem Kundegórskim (Kundegórem) – ten stracił! Kolonie zuchowe
były pełne komendy z całego szczepu – przyjeżdżali Piotr Banach i Kasia
Graczyk, i Dominik Hypki, i Piotr Brencz, i Piotr Nowicki, i Łukasz
Roszyk, i… zapewne dużo osób jeszcze, chociażby w odwiedziny. Te
kolonie i całe zuchy – to był najbardziej beztroski i pełen przygód czas.
Ostatnim dla mnie wyjazdem z zuchami było zimowisko w Miłkowie,
w roku 2006. Stylem zimowiska był kolor pomarańczowy. Nasza szóstka nazywała się PomarańChucki – w tym czasie królował Chuck Norris, mnóstwo było nieszczególnie wybitnych żarcików z jego osobą. Ten
wyjazd był również ostatnim wyjazdem mojego brata jako szczepowego
Czternastki i pierwszym, na który rzeczywiście pojechaliśmy razem.
Później zostałam przekazana do Róży Wiatrów. Zaraz po przejściu
z gromady do drużyny w lasku przy Ławicy wyruszyłyśmy, już jako harcerki, na Rajd Patronki. Pamiętam, że od tamtego czasu wiem, że śpiwór
to bardzo istotny element wyposażenia biwakowego i trzeba przykładać
szczególną uwagę do jego parametrów – inaczej można mocno zmarznąć,
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nieprzymierzając – jak ja tamtej nocy. W 2006 był obóz w Zwierzyńcu.
Jedliśmy na zmianę ryż z czerwonym sosem, makaron al dente z czerwonym sosem i rozgotowany makaron z sosem czerwonym. Obozowaliśmy wspólnie z Czarną Trzynastką, kąpaliśmy się może trzy razy (lub
dwa), wychodząc z jeziora brudniejszymi, niż wchodziliśmy, a na dodatek
ktoś całkiem sprytnie podprowadził nam buławę! Drużynową Róży była
Agnieszka Piosik, Skrzydeł – Kasia Babendich, NSZ-tu - Mateusz Stankiewicz, a Wawra – Mikołaj Kundegórski, a po pierwszych dniach Artur
Zaczyk. Przynajmniej na początku, potem chyba coś się pozmieniało.
I mogłabym tak pisać o kolejnych obozach – o 2007 nad Zalewem Sulejowskim, gdzie cały obóz był ogrodzony wspólną zeribą (druh Wojciech
Gredka próbował wtedy podejść dwie Różanki – poległ), czy o 2008
w Borowym Młynie, 2009 w Starych Juchach (styl medyczny – ostatni
obóz stały, na którym był NSZ i Skrzydła), o 2010, gdzie po raz pierwszy
nie było obozu szczepu, o 2011 nad Jeziorem Lubie (gdzie wciąż i wciąż
padało, a do stołówki schodziło się po błotnistym stoku), czy o 2012,
który był dla nas bardzo trudną próbą…
W 2013 zbieraliśmy się nadal. Pamiętam, że w rocznicę śmierci druhny Wiktorii była burza – zalało nam magazyny, zalewało namioty – komenda biegała wtedy je okopywać, a woda stała potem na leśnej drodze
przebiegającej przez obóz. Było bardzo mokro, ale nie wiało.
To był początek wyjazdów z innymi środowiskami. W 2014 Róża była
z drużynami z KIK-u (Siklawą i Pasieką) oraz z Kiekrza (Tropem i Fregatą), natomiast Wawer pojechał na obóz ze środowiskami z Poznania
(Pogodne i Ponury) Bydgoszczy (Arkadia) i Torunia (Wataha i Łąka).
W 2015 pojechaliśmy w góry, pod Unisław Śląski – nie było jeziora,
a zamiast niego wąski strumień z lodowatą wodą. I wreszcie 2016, obóz
w Chomiąży Szlacheckiej – ogrom radości, umocnienie relacji między
drużynami – byliśmy na nim z tymi samymi drużynami, z którymi Wawer był w 2014. Podobozy Czternastki były do siebie przyklejone, a sam
ten wyjazd pozwolił nam budować – w 2017 pojechaliśmy na pierwszy
od dawna obóz samodzielny szczepu, nad jezioro Lubikowskie. W 2018
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postanowiliśmy ponowić to osiągnięcie i pojechaliśmy pod Ostrołękę,
między miejscowościami Michałowo i Surowe – była cudowna rzeka,
krowy i dwa psy, które postanowiły złączyć z nami swoje żywoty; było
mleko od gospodarza, dobre manewry i radość.
Ostatnie 16 lat mojego życia nierozerwalnie złączyło mnie z Czternastką. Nauczyło, że nawet mając różne cele, mamy podobne drogi,
bo kierujemy się tymi samymi zasadami. Że zasady, jako takie, są dla
ludzi! I dlatego właśnie należy się ich trzymać – żeby to wszystko się
nie rozmywało. Że indywidualizm indywidualizmem – ale kiedy robi się
z samego siebie jakiegoś bożka, to traci się z oczu drugiego człowieka,
a samemu staje się pustym.
Czternastka przeszła długą drogę. Mimo tej tradycji i dokonań wpisanych w historię, pewne rzeczy straciliśmy gdzieś na przestrzeni dziejów i musieliśmy wypracowywać od nowa. Od nowa odpowiedzieć sobie
na pytania, dlaczego Prawo Harcerskie jest dla nas takie ważne, co się
dzieje, gdy coś z niego znika; po co nam przykładać wagę do idealnego umundurowania czy sensownej musztry; dlaczego tak ważne jest, by
trzymać się wyznaczonych zasad, żeby nie tracić sprzed oczu wartości…
Miałam szczęście – dookoła wielu cudownych ludzi. Nie wszystkie relacje
są proste. Ale kiedy wie się, że pewne rzeczy obowiązują was tak samo,
że w te same rzeczy wierzycie – to mimo ludzkiego nieładu pojawia się
jakaś gotowość.
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Julia Bzowa
Szczepowa Błękitnej Czternastki od 2018 roku
Kiedy pięć lat temu – w 2014 roku – wstąpiłam w szeregi Błękitnej
Czternastki, wiele rzeczy wyglądało zupełnie inaczej. Niektóre zmiany
przychodziły powoli, inne gwałtownie, a jeszcze inne wciąż postępują.
Może to kwestia nowych ludzi i ich priorytetów, a może po prostu obranej przeze mnie perspektywy. Aż trudno sobie wyobrazić, ile przemian
zaszło od 1919 roku, skoro duże różnice zauważam nawet na przestrzeni
ostatnich miesięcy. Jak jest dziś? Działamy inaczej, inaczej postrzegamy
harcerstwo i mamy inną wizję przyszłości Błękitnej. Nie chcę określać,
czy jest lepiej, czy gorzej. Ba, uważam to nawet za niemożliwe – przecież
nasz szczep nie stoi w miejscu i nie można go zamknąć w żadne ramy.
Są jednak aspekty, które mimo upływu lat pozostały takie same – wciąż
chcemy być coraz lepsi, rozwijać się i dawać ku temu przestrzeń naszym
harcerzom, cenimy sobie braterstwo i wiemy, że razem możemy wiele.
Działanie w stuletnim środowisku to ogromny przywilej i zarazem
wielka odpowiedzialność – przecież to dzięki ciężkiej pracy naszych poprzedników tak wiele udało się tu już osiągnąć, musimy ją więc uszanować. Naszym zadaniem jest odnalezienie złotego środka między pielęgnowaniem tradycji a nowoczesnością. Efekty starań widać w sześciu
wspaniałych drużynach tworzących obecnie nasz szczep, ciągle żywej
obrzędowości, małych i dużych zwyczajach jak śpiewanie „smacznego”
przed jedzeniem, coroczna Żółkiewszczada czy puszczańskie obozy,
udziale w nowych wydarzeniach – na przykład wędrowniczej Watrze,
niezmiennie przyciągającym klimacie i we wciąż wzrastającej czternastackiej społeczności, o której sile już nieraz zdążyłam się przekonać. Nasze
środowisko ma wiele powodów do dumy, szczególnie teraz, gdy obchodzi
tak ważną rocznicę. Dla mnie, największe piękno Błękitnej tkwi w jej
niezłomności. Zmieniają się czasy i ludzie, zdarzają się wzloty i upadki,
chyba każdy z nas już nieraz słyszał, że harcerstwo przemija i nie jest
tym samym, co dawniej. W takich okolicznościach najłatwiej byłoby się
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poddać, a jednak wciąż działamy – w końcu historia szczepu pokazała, że
potrafimy przetrwać nawet najgorsze chwile, więc dlaczego mielibyśmy
nie sprostać wyzwaniom XXI wieku?
Przygotowania do obchodów 100-lecia pokazały mi, że Błękitną
Czternastkę tworzy wiele wspaniałych osób, z których zaangażowaniem
możemy wszystko – nie tylko aktywnie działających harcerzy, ale również tych, którzy mundur zdjęli już krótszy lub dłuższy czas temu. Niezmiernie się cieszę, że możemy wspólnie świętować tę rocznicę i jestem
dumna z możliwości bycia komendantką tak niesamowitego środowiska
w tak niesamowitym dla niego czasie. Życzę nam kolejnych stu wspaniałych lat, pełnych motywacji i siły, aby przezwyciężać wszelkie przeszkody
i nieustannie się rozwijać.
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Historia

Drużyny z Błękitnej XIV i z XIV
Poniżej znaleźć można krótkie opisy działających aktualnie drużyn.
Aby nie powielać informacji, które są już dostępne w innych publikacjach, ograniczyliśmy jej objętość. Spośród dostępnych spisanych źródeł
wymienić należy, przede wszystkim, dzieło ks. Kazimierza Łaszewskiego HR, ostatniego przedwojennego drużynowego Błękitnej Czternastki,
pod pełnym tytułem: „HISTORIO-KRONIKA (SILVA RERUM) od 20
kwietnia 1919 roku POZNAŃSKIEJ DRUŻYN Y HARCERZY im. majora (powstańca) Waleriana Łukasińskiego, a następnie od 1923 roku BŁĘKITNEJ XIV DRUŻYN Y HARCERZY im. hetmana wielkiego Stanisława
Żółkiewskiego przy państwowym gimnazjum im. dra Karola Marcinkowskiego a od roku szkolnego 1933/34 przy państwowym gimnazjum i liceum im.
Dra Karola Marcinkowskiego w POZNANIU oznaczonego ogólnopolskim
numerem 780” spisaną i wydaną (wydrukowaną) w Poznaniu w 1993 roku
w kilkudziesięciu egzemplarzach38.
Co do źródeł internetowych natomiast, o historii szczepów można
dowiedzieć się z oficjalnej strony Błękitnej XIV (https://blekitna14.org/
archiwum/index.html) i zamieszczonej w zakładce „Archiwum” jednodniówki przygotowywane z okazji kolejnych rocznic. Możliwe jest współtworzenie archiwum szczepu przez kontakt na adres: blekitna14@gmail.
com. Ponadto informacje o Błękitnej XIV można znaleźć w Wikipedii
(https://pl.wikipedia.org/wiki/XIV_Szczep_Harcerski_„Błękitna_Czternastka”_im._het._Stanisława_Żółkiewskiego_z_Poznania), funkcjonuje
też profil fejsbukowy szczepu (https://pl-pl.facebook.com/Blekitna14/).
Podobnie, swoją stronę prowadzi również Czternastka (https://www.facebook.com/xivczternastka/). Materiały o historii Szczepów, zwłaszcza
fotografie, wciąż są zbierane i zapewne doczekają się niebawem udostępnienia w formie autonomicznych repozytoriów internetowych.
Tradycją kolejnych obchodów rocznicy powstania ”Błękitnej Czternastki” było także wydawanie jednodniówek i innych opracowań, które
38 – Książka dostępna jest w formacie .pdf na stronie Błękitnej XIV
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w różnej formie przybliżały całą historię lub też poszczególne okresy czy
też zagadnienia. Skany tych materiałów dostępne są na stronie internetowej Błękitnej Czternastki: (https://blekitna14.org/), a także na stronie
internetowej Stowarzyszenia Wychowanków i Absolwentów I LO w Poznaniu: (https://www.myzmarcinka.pl/). Znajdują się tam takie opracowania, jak:
- Adam Chełkowski, Wspomnienie o phm. Auguście Chełkowskim 1927-1999
(Jednodniówka 2004)
- Aleksander Dominiczak, Obozy i zimowiska Błękitnej (Jednodniówka 2014)
- Beata Dudek, Od lecia do lecia czyli ostatnie 5 lat Błękitnej Czternastki
(Jednodniówka 2014) – opis działania szczepu w latach 2009-2014.
- Beata Dudek, Drużynowi i Szczepowi Błękitnej (Jednodniówka 2014)
- Maciej Gramacki, Miejsca pochówku Czternastaków i profesorów Marcinka
(Jednodniówka 1999)
- Marcin Grottel, Maciej Gramacki, Sztandary Błękitnej Czternastki (Jednodniówka 2004)
- Małgorzata Jackowiak, Historia Błękitnej Czternastki (Jednodniówka 2004)
- Krystian Mierkiewicz, Drużyny i instruktorzy Błękitnej Czternastki (Jednodniówka 2004)
- Krystian Mierkiewicz, Obozy i zimowiska Błękitnej Czternastki (Jednodniówka 2004)
- Joanna Pękacz, Historia Błękitnej Czternastki (Jednodniówka 2014)
- Grzegorz Rachlewicz, Michał Rachlewicz, Wspomnienie o hm. Januszu Rachlewiczu 1932-1999 (Jednodniówka 2004)
- Paweł Seelieb, Błękitna Czternastka w latach 1999-2004
- Jan Sowiński, Drużyny historycznie działające w szczepie (Jednodniówka 2014)
- Mikołaj Sowiński, hm. Jan Jasiński 1901-1939 (Jednodniówka 1999)
- Joanna Szmuc, Lista instruktorów harcerskich Błękitnej (Jednodniówka 2014)
- Paweł Zygarłowski, Starszyzna Błękitnej Czternastki (Jednodniówka 1999)
- Paweł Zygarłowski, Błękitna Czternastka 1945-1949 (Jednodniówka 1999)
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Dostępne są także galerie ze zdjęciami:
- Galeria na stronie Stowarzyszenia Wychowanków i Absolwentów I LO
w Poznaniu zawierająca foldery dokumentujące lata 1930-2004 i pokrywająca
niemal wszystkie lata z tego zakresu czasowego: (https://www.myzmarcinka.
pl/blekitna-xiv/galeria-zdjec-od-1930-roku/)
- Galeria dostępna ze strony szczepu zawierająca zdjęcia z okresu 2004-2019:
(https://www.flickr.com/photos/blekitna14/albums)
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Drużyna Harcerek Leśna im. Marii „Majki” Krassowskiej
Historia Leśnej sięga 1991 roku, kiedy to w szkole podstawowej przy
ul. Bosej odbyła się pierwsza zbiórka drużyny koedukacyjnej. Jeszcze
w tym samym roku, nastąpił podział na drużynę harcerzy i harcerek.
W 1992 roku nadana została nam nazwa i proporzec, które do dziś są dla
Leśniczanek bardzo ważne.
Obecnie działamy głównie przy SP nr 4 w Poznaniu, ale nasze harcerki pochodzą z różnych stron miasta, a nawet jego obrzeży. Choć bywały
gorsze chwile, od dwóch lat liczba dziewczyn w drużynie waha się od
piętnastu do dwudziestu. Działają u nas dwa zastępy stałe – Szarotka
i Rosa oraz Zastęp Zastępowych, o którym nie możemy Wam zbyt wiele zdradzić. Co roku jeździmy z Błękitną na obozy, zimowiska i najróżniejsze rajdy. Poza tym, tradycją drużyny jest Kasztan, czyli wyjazd
do Warszawy, podczas którego pielęgnujemy pamięć o naszej patronce
i odwiedzamy jej grób. Żadne wyzwania nam niestraszne, dlatego na co
dzień sporo się u nas dzieje – zgłębiamy tajniki pierwszej pomocy, biegamy po lesie, zdobywamy stopnie i sprawności, uczymy się języków czy
historii, poznajemy zakamarki Cytadeli, pokazujemy swoje artystyczne
talenty, bawimy się w geocaching, a ostatnio zaczęłyśmy nawet jeździć
na rajdy w góry. Po czym nas poznać? Na naszych twarzach zawsze goszczą szerokie uśmiechy!
W komendzie aktualnie działa drużynowa pwd. Julia Bzowa HO oraz
przyboczna Alicja Han.
Drużynowa
Drużyny Harcerek Leśna
im. Marii “Majki” Krassowskiej
pwd. Julia Bzowa HO
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Drużynowe:
1991–1992 Joanna Sterzyńska
1992–1994 Hanna Michałowska
1994–1996 Agnieszka Remlein
1996–1998 Joanna Bratkowska
1998 Ewa Ratajczak
1998–2001 Anna Wolna
2001–2003 Agata Kostrzycka
2003–2006 Małgorzata Jackowiak
2006–2009 Janina Fenrych
2009–2013 Dominika Dudek
2013–2016 Weronika Tomaszewska
2016–2018 Aleksandra Paszkowska
od 2018 Julia Bzowa
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Drużyna Męska Kohorta
Kohorta powstała w 1991 roku, kiedy to odbyła się pierwsza zbiórka drużyny koedukacyjnej w szkole przy ulicy Bosej. Jej założycielami
byli druhowie Wiktor Namysł oraz Maciej Graczyk. W ramach Kohorty
działały trzy zastępy stałe, pierwszym był Skorpion, następnie Hastati
i Pretorianie. Obecnie w Kohorcie działają zastępy Centuria oraz Hastati.
Do tradycji drużyny należy specjalne przywitanie, krąg drużyny, oraz
typowo kohorciarskie zabawy, jak zapasy, gra w „SRU!” czy „Lotnik, kryj
się!”. Podczas obozów letnich odbywają się również Biegi Kohorciarza
a od obozu 2016 rokrocznie przyznawany jest tytuł Kohorciarza Roku,
wyróżniający najaktywniejszego członka drużyny. Drużyna posiada swój
proporzec, wyszyty w tradycyjnych kolorach drużyny: czerwonym i zielonym.
Obecnie drużynowym jest pwd. Jakub Ciemięga HO. Drużyna liczy
siedemnaście osób i oficjalnie działa przy SSP nr 4. Zbiórki organizowane są co tydzień, najczęściej w Parku Cytadela. Ponadto co rok jeździmy na rajdy w góry oraz bierzemy aktywny udział w życiu Błękitnej
Czternastki. W ciągu ponad dwudziestu pięciu lat działalności drużyny
przewinęły się przez nią dziesiątki Kohorciarzy, cały czas staramy się
utrzymywać kontakt ze starymi członkami drużyny. Historia już dawno
zamknęła swój krąg – wielu wychowanków Kohorty pełni lub pełniło
ważne funkcje w Drużynie, Szczepie i nie tylko.
Drużynowy
Drużyny Męskiej Kohorta
pwd. Jakub Ciemięga HO
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Drużynowi:
1991–1993 Wiktor Namysł
1993–1995 Maciej Graczyk
1995–1998 Mariusz Przybyła
1998–2000 Artur Słabuszewski
2000–2002 Stanisław Kachlicki
2002–2007 Tomasz Bratkowski
2007–2011 Piotr Pisula
2011–2013 Jakub Olszyna
2013–2015 Maciej Gilski
2015–2019 Jakub Ciemięga39
od 2019 Jakub Spylczyn

39 – W roku harcerskim 2016/2017 obowiązki drużynowego pełnił pwd. Wojtek Taisner HO.
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Żeńska Drużyna Starszoharcerska Ster im. Kingi Choszcz
	Żeńska Drużyna Starszoharcerska Ster im. Kingi Choszcz została
założona w 2007 roku i skupia harcerki z VII i VIII klas szkoły podstawowej i I klas liceum. Tradycja drużyny nawiązuje do sufrażystek, które
w XIX i XX wieku walczyły o prawa kobiet. Nazwa drużyny Ster oraz
nazwy zastępów, „Świtu”, „Bluszczu” i „Zorzy”, pochodzą od czasopism,
które te idee rozpowszechniały. Także kolory drużyny, złoty, biały i fioletowy, nawiązują do hasła sufrażystek: Give Women Vote (gold, white,
violet).
Naszą patronką jest podróżniczka i pisarka Kinga Choszcz, która
nieustannie inspiruje nas do odkrywania nowych miejsc. Naszą tradycją
są rajdy drużyny, byłyśmy już kilkukrotnie w Gdańsku, gdzie znajduje
się grób naszej patronki, a raz dotarłyśmy aż do Berlina, by spotkać się
z partnerem jej podróży. Jesteśmy ciekawe świata, otwarte na innych ludzi i gotowe na nowe wyzwania. Regularne zbiórki pozwalają nam stale
poszerzać nasze horyzonty, poznawać zarówno siebie, jak i otaczający
nas świat. Aktywnie uczestniczymy w życiu szczepu, co roku jeżdżąc
z Błękitną na obozy i zimowiska, nie brakuje nas również na hufcowych
wydarzeniach. Obecnie w komendzie działają drużynowa pwd. Maria
Obrębska HO i przyboczne Zosia Siennicka sam. i Ania Czerwińska.
Drużynowa
Żeńskiej Drużyny Starszoharcerskiej Ster
im. Kingi Choszcz
pwd. Maria Obrębska HO
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Drużynowe:
2007 Alicja Podbielska
2007–2011 Zuzanna Kachlicka
2012–2015 Julia Suwalska
2015–2016 Joanna Pękacz
2016–2017 Ania Pisula
od 2017 Maria Obrębska
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Drużyna Męska Formoza im. gen. Mariusza Zaruskiego
Krótka historia Formozy zaczyna się w 2009 roku, kiedy została powołana do życia pod przewodnictwem phm. Aleksandra Dominiczaka
HR. Formoza, jak nazwa sama wskazuje jest drużyną w większym lub
mniejszym stopniu związaną z wodą. Znaki szczególne drużyny to (zdaniem wielu harcerzy ze szczepu) najpiękniejszy proporzec w Błękitnej:
Paskuda, oraz błyszczące złote guziki z grawerem kotwicy noszone przy
kołnierzu. Formoza skupia chłopaków za starych na Kohortę, a zbyt
mało doświadczonych by należeć do Cichociemnych. Działalność drużyny miała swoje wzloty i upadki, choć od kilku lat jest ustabilizowana
i w chwili obecnej działają dwa zastępy: „Zefir” i „Gryf ”. Od kilku lat
Formoza ma również swojego patrona, którym został gen. Mariusz Zaruski. Był on pionierem polskiego żeglarstwa, ale także zapalonym taternikiem. Taki patron w idealny sposób oddaje potencjał naszej drużyny.
Drużynowy
Drużyny Męskiej Formoza
im. gen. Mariusza Zaruskiego
pwd. Jeremiasz Kożuch HO
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Drużynowi:
2009–2011 Aleksander Dominiczak
2011–2013 Jan Kraszewski
2013–2015 Jan Mocek
2015 Jan Sowiński
2015–2017 Mikołaj Kniat
od 2017 Jeremiasz Kożuch
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Drużyna Żeńska Więź im. Ireny „Neni” Bobowskiej
Więź jest drużyną wędrowniczą powstałą w 1983 roku w wyniku połączenia istniejących już: „Błyskawic”, „Drzazg” i „Koniczyn”. Pierwszą
drużynową została Hanna Marczuk, która w grudniu tego samego roku
straciła życie na tatrzańskim szlaku. Symbolem Więzi jest Węzeł Płaski,
który znaleźć można między innymi na kapeluszach mundurowych oraz
na naszym proporcu – „Zapałce”. Od 1998 patronką drużyny jest Irena
„Nenia” Bobowska – działaczka w czasie II wojny światowej, która mimo
swojego inwalidztwa miała odwagę zaangażować się w działalność konspiracyjną i zachować nieugiętą pogodę ducha.
Obecnie Więź zrzesza dziewczyny z najróżniejszych środowisk. Niedawno liczba Wiązanek przekroczyła magiczną 20. Część z nas znalazła już swoją służbę w innych komendach drużyn szczepu. Aktualnie
komenda Więzi liczy trzy osoby: drużynowa Jaśmina Paśka oraz przyboczne: Alicja Czekała i Dominika Sagalara. Spotykamy się na zbiórkach, wędrujemy po górach, lasach i wodach, staramy się działać patrolami – same lub z Cichociemnymi, chłopakami z równoległej drużyny.
W tym roku miałyśmy patrol gotowankowy, wspinaczkowy, rolkowy,
patrol „rzeczy, których nigdy byśmy nie zrobiły”, a także jako wolontariuszki włączałyśmy się w różne akcje społeczne. Największą, jakiej się
podejmiemy, będzie wyjazd na Kresy Wschodnie, zaraz po obozie letnim,
razem z Poznańską Czarną Trzynastką i Czternastką. Co roku bierzemy
czynny udział w „Błękitnych” rajdach, zimowiskach czy obozach letnich,
a także w wydarzeniach hufcowych.
Jaśmina Paśka

106

Drużynowe:
1983 Hanna Marczuk
1984 Maria Walasiak
1984–1985 Danuta Wawrzyniak
1985–1987 Małgorzata Chrzanowska
1987–1989 Maria Tykałowicz
1989–1991 Joanna Mikołajczak
1991–1995 Agata Jaroszewska
1995–1997 Patrycja Chrzanowska
1997–1999 Bogumiła Tykałowicz
2000–2002 Maria Fenrych
2002–2005 Katarzyna Seelieb
2005–2007 Małgorzata Chełkowska
2007–2008 Zofia Piotrowska
2008–2009 Małgorzata Chełkowska
2009–2010 Marta Król
2010 Pola Ruszkowska
2010–2012 Zuzanna Kachlicka
2012–2013 Marianna Zimniewicz
2013–2014 Beata Dudek
2014 Aleksandra Aszkenazy
2014–2016 Maria Ritter
2016–2019 Julia Oźminkowska
od 2019 Jaśmina Paśka
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I Drużyna Męska Cichociemni
Drużyna powstała w 1980 z polecenia szczepowego Huberta Sarrazina,
który zlecił Jackowi Jakubiakowi poprowadzenie drużyny pierwszoklasistów z Marcinka. W tym samym roku została wprowadzona nazwa Cichociemni oraz obrzędowość. W 1989 roku z powodu rozłamu w Drużynie,
Cichociemni zostali rozwiązani, a ich kontynuatorem został Krąg Starszoharcerski Załoga, utworzony z chłopaków z Cichociemnych. Rok później
Krąg został przekształcony w Drużynę Męską Załoga im. Cichociemnych.
Po ponad dziesięciu latach działalności Załogi, w grudniu 2000, podczas
obchodów dwudziestolecia Drużyny odbył się rajd, na którym powrócono
do pierwotnej nazwy. Patronami Drużyny są Cichociemni – skoczkowie Armii Krajowej, którzy walczyli o wolność Polski podczas II wojny światowej.
Do tradycji Drużyny należą: Krąg Cichociemnych, do którego przyjęcie
jest największym odznaczeniem w Drużynie; symbolem przyjęcia do Kręgu
jest zielony beret z pikującym orłem (znakiem spadochroniarzy), Rajd Cichociemnych i coroczny spływ kajakowy Only Water. Drużyna posiada także
własne, charakterystyczne przywitanie.
Po krótkiej przerwie drużyna powróciła do tradycji obozów wędrownych. Od 2015 jej członkowie regularnie uczestniczą w ogólnopolskim
zlocie wędrowników – Wędrowniczej Watrze. Podczas ostatniej edycji
pokonywali trasy po polskiej i ukraińskiej stronie Bieszczad. W ramach
nowości w 2018 drużyna zdecydowała się zorganizować krótki mazurski rejs. Cichociemni chętnie uczestniczą w różnych kursach harcerskich,
na przykład spadochronowym czy podstaw pierwszej pomocy. Pamiętamy
również o naszych patronach, dlatego co roku, w maju, jeździmy do Warszawy na Doroczny Zjazd Cichociemnych, aby wspólnie z kombatantami
oraz żołnierzami jednostki wojskowej GROM uczcić ich pamięć.
Drużynowy
I Drużyny Męskiej “Cichociemni”
pwd. Kuba Jaskólski HO
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Drużynowi:
1980–1981 Jacek Jakubiak
1981–1982 Grzegorz Rachlewicz
1982–1985 Andrzej Woźniak
1985–Marcin Grottel
1985–1986 Paweł Zygarłowski
1986 Aleksander Owsianowski
1986–1988 Marek Banowski
1988–1991 Włodzimierz Bogaczyk
1991–1992 Jakub Gólski
1992–1993 Piotr Wiegandt
1993–1995 Jan Kurasiński
1995–1998 Jakub Kachlicki
1998–2001 Maciej Gramacki
2001–2004 Paweł Seelieb
2004–2005 Jan Grottel
2005–Paweł Seelieb
2005–2006 Adam Zimniewicz
2006–2008 Michał Krzysztofik
2008–2009 Aleksander Dominiczak
2009–2010 Michał Krzysztofik
2010 Adam Zimniewicz
2010–2012 Aleksander Dominiczak
2012–2014 Szymon Gramacki
2014–2015 Jakub Olszyna
2015–2017 Michał Bień
od 2017 Kuba Jaskólski
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Błękitny Grom
Harcerze z Błękitnej organizują także Błękitny Grom – Harcerski Rajd
Ekstremalny. Błękitny Grom to rajd przygodowy, którego historia sięga 2003 roku. Pomysłodawcą i organizatorem trzech pierwszych edycji
był phm. Jakub Zygarłowski przy wsparciu hm. Macieja Gramackiego; po dziewięciu latach przerwy, phm. Jakub Olszyna z całą komendą
szczepu, postanowili powrócić do inicjatywy ze świeżymi pomysłami,
co zaowocowało IV Błękitnym Gromem, który odbył się w marcu 2014
w Puszczy Zielonce, zorganizowanym z okazji 95-lecia Błękitnej. Podczas trzech ostatnich edycji w latach 2014-2016 na linii startu łącznie
stanęło prawie 300 osób z całej Polski! Zadaniem startujących w rajdzie
zespołów jest pokonanie trasy o długości 50 -100 kilometrów, rowerem,
kajakiem i pieszo oraz wykonanie po drodze kilku zadań specjalnych.
Po 2 latach przerwy wracamy z Błękitnym Gromem w wersji specjalnej,
bo organizowanej z okazji 100-lecia Błękitnej Czternastki, z dwoma trasami do wyboru, w największej puszczy w Polsce – w Puszczy Noteckiej.
Jakub Olszyna
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Historia XIV Szczepu Harcerskiego Czternastka im. hetmana Stanisława Żółkiewskiego (2001–2019)
Szczep powstał w wyniku rozłamu Błękitnej Czternastki 15 października 2001 roku. Do nowo powstałego szczepu przeszły drużyny:
Błękitni Rycerze, Róża Wiatrów, Narodowe Siły Zbrojne, Skrzydła.
Pierwszym szczepowym został Mariusz Przybyła (2001–2003), a pierwszym wspólnym wyjazdem było zimowisko w Porębie Wielkiej, gdzie
motywem przewodnim wyjazdu była muzyka. Na tym wyjeździe Michał
Trochelepszy realizował próbę na stopień, prowadząc wycieczkę, która
zaczęła i skończyła się po ciemku. W Dniu Kobiet Skrzydlanki bawiły
się w stylu teatralnym, a kilka dni później powitały w swoim gronie Różanki. W kwietniu odbyły się wielkanocna zbiórka szczepu i Rzewuszczada. Warto dodać, że na początku szczep wybrał hetmana Stanisława
Rzewuskiego herbu Krzywda jako patrona. Harcerze służyli na Lednicy,
a w maju pion żeński (Skrzydła, Róża Wiatrów i próbna gromada zuchowa) spędziły razem majówkę. W sierpniu odbył się obóz w Koczku,
styl: Daleki Wschód. Dla odmiany po obozie dziewczyny zorganizowały
chłopakom dzień w stylu francuskim „Amelia”. Tego roku odbyły się też
Zaduszki Szczepu i opłatek szczepu, na którym swój debiut miała nasza
obecna szczepowa.
Rok 2003 zaczął się Fotelem. A już czternaście dni później Czternastacy wyjechali do bieszczadzkich Roztok Górnych na zimowisko.
Widocznie dziewczynom spodobał się styl z Dnia Kobiet, bo został on
powtórzony na tym wyjeździe. Według relacji świadków panował okropny chłód. Na wycieczkę udało się wyjść tylko raz, zakończyła się jednak na posterunku straży granicznej, bo pewni śmiałkowie zbudowali
fotel za granicą naszej ojczyzny. Kolejny Dzień Kobiet to styl hipisowski.
W kwietniu odbyła się druga edycja Rzewuszczady. Również w tym miesiącu na Jaju Szczepu można było zobaczyć zuchy, co było niecodziennym
widokiem. W czerwcu odbył się obóz wędrowny Szlakiem Tatarskim,
a w lipcu obóz w Dworczysku w stylu literackim. Dla odmiany dzień
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chłopaka był w stylu strasznym. Jesienią Czternastacy odwiedzili groby
i odbyła się zbiórka szczepu. W listopadzie gościliśmy w Poznaniu Unię
Najstarszych Drużyn Harcerskich Rzeczypospolitej i odbył się opłatek
szczepu. Pod koniec roku szczep przejął Marek Domański.
2004 rok rozpoczął się nadaniem nowego proporca Skrzydłom i zimowiskiem w Pasterce – styl naukowy. Świadkowie wspominają świetną
punktację Kasi – elementy kodu DNA i kilkugodzinną wycieczkę, podczas której na nogach utrzymywał ich wyrób czekoladopodobny. Dzień
Kobiet był w stylu kabaretowym lub klubowym (niezgodność zeznań
świadków uczestniczących w tym zdarzeniu). W tym samym miesiącu
odbył się kurs medyczny w Owińskach i Rajd Smoczy. Jest to rajd drużyn wędrowniczych – Narodowych Sił Zbrojnych (których symbolem
jest jaszczurka) i Skrzydeł (a jaszczurka ze skrzydłami to smok). Był to
najbardziej wyczekiwany przez dziewczyny rajd ze względu na długie
świeczniska nieoficjalne i gry nocne. W marcu odbyło się Jajo Szczepu,
na którym ponownie gościli najmłodsi i druga część kursu medycznego.
Na majówce pionu żeńskiego po raz pierwszy gościły zuchy: Elfy Słońca.
W maju harcerze wzięli udział w zlocie hufca Siódemka i Lednicy. Obóz
letni w Wierzchowie upłynął pod znakiem realiów szlaku bursztynowego.
Po Horteksie harcerze poszli na premierę „Shreka 2”, co było niesamowitym wydarzeniem w tym gronie. W sierpniu uczestniczyli w pogrzebie
druha Stanisława Dobeckiego, dawnego Czternastaka. Dzień Chłopaka
odbył się w stylu gangsterskim. Koniec roku to nawiązanie współpracy
z Błękitną – wspólna zbiórka, udział w festiwalu Kasjopeja i wspólny rajd
o kryptonimie „Wujek” do Konarzewa. W grudniu odbyły się Andrzejki
i opłatek szczepu. Nowy rok błękitna brać powitała razem.
W 2005 roku odbyła się zbiórka szczepu, a zaraz po niej zimowisko
w Beskidzie Sądeckim na Przehybie. Stylem była „akademia czasu”, a już
w lutym odbył się Hortex. Chłopcy w tym roku wpadli na świetny pomysł, żeby urządzić Dzień Kobiet w stylu żałobnym. Odbył się długo
wyczekiwany Rajd Smoczy do Murowanej Gośliny. Tradycyjnie harcerze
uczestniczyli w Lednicy. W czerwcu odbyła się zbiórka sprawozdawczo113

-wyborcza Szczepu, aby w sierpniu móc pojechać na obóz do Czarnych
Bagien. Panował tam styl średniowieczny, a rywalizację zastępów wygrały „Księżniczki nie z tej bajki”. Odbyła się kolejna zbiórka sprawozdawczo-wyborcza. Tym razem dziewczyny przygotowały dla chłopaków, na ich dzień, styl piracki. 2 listopada odbyła się zbiórka zaduszkowa
szczepu, w trakcie której odwiedzili groby Czternastaków. Spotkali się
również z okazji dwudziestej czwartej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Rok zakończył się opłatkiem szczepu.
W 2006 roku do Skrzydeł przeszły kolejne dziewczyny z Róży Wiatrów i odbyło się zimowisko w Miłkowie w stylu pomarańczowym.
Uczestniczyły w nim zuchy, co wszyscy wspominają bardzo dobrze.
Dzień Kobiet był w stylu orientalnym, zaś w kwietniu miało miejsce
Jajo Szczepu. Odbył się kolejny Rajd Smoczy, tym razem do Wierzonki,
i majówka pionu żeńskiego. W czerwcu szczepową została Katarzyna
Graczyk (obecnie Dziurdza). W lipcu odbył się obóz wędrowny Skrzydeł i Próbnej Drużyny Harcerek Słowacja. Gościły one na obozie XLIV
Zboru Słowackich Skautów. Na obóz w tym roku pojechali z Poznańską
Czarna Trzynastką i bawili się w stylu indiańskim. Z relacji świadków
wynika, że po wykąpaniu się w tamtejszym jeziorze było się brudniejszym
niż przed wejściem do wody. Był tam również urozmaicony jadłospis: makaron al dente z czerwonym sosem, rozgotowany makaron z czerwonym
sosem, albo, dla odmiany, ryż z czerwonym sosem. We wrześniu odbył
się Dzień Chłopaka w stylu kabaretowym. Wszystkie informacje podane
do tej pory to jedynie wspomnienia, bo kronika szczepu od zimowiska
2007 roku podróżuje Polskimi Kolejami Państwowymi, szukając idealnego miejsca na obóz.
Na początku 2007 roku Skrzydła przejęła Anna Lang. Na zimowisku w Międzygórzu królował styl podziemny. Udało się zdobyć Czarną
Górę, Śnieżnik. Na Horteksie harcerscy krytycy filmowi poszli na seans
„Dlaczego nie?”. W lutym odbyła się zbiórka wędrowników o powstaniu wielkopolskim. Dnia Myśli Braterskiej i wiosennego Rajdu Szczepu
nie mogło zabraknąć. Obowiązkowo odbył się Rajd Smoczy, na którym,
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mimo zimy, uczestnicy opalali się. Pojechali na Lednicę i w czerwcu
na obóz wędrowny Szlakiem Granicznym w Bieszczady. Obóz w stylu
morskim w 2007 roku odbył się w Prócheńsku. Podczas pionierki zerwała się ogromna burza, która zatopiła namioty. Nie mogło w tym roku
zabraknąć Dnia Chłopaka w stylu bajkowo-filmowym. W listopadzie
na cmentarzu górczyńskim odbyła się zbiórka zaduszkowa. Na festiwalu
Kasjopeja Skrzydła zdobyły drugie miejsce za wykonanie swojej piosenki.
Zimowisko w 2008 roku w Zawoi to styl góralski. Była wycieczka na Babią Górę i fala do Bene – harcerskiego schroniska, gdzie nie było prądu
ani bieżącej wody, lecz w zamian takie sprzęty jak: piec kaflowy i lampy
naftowe. Tym razem na Horteksie oglądali „Asteriksa na olimpiadzie”.
Na początku 2008 roku grono instruktorskie podjęło decyzję o przejściu do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, co wiązało się z odejściem
kilku osób, między innymi drużynowych Skrzydeł i NSZ-tu. Szczepowym został Wojtek Szmuc. 25 marca odbyło się kolejne Jajo Szczepu
na którym zaczął padać śnieg. W tym roku Skrzydlanki przemierzały
Góry Stołowe z plecakami. W tym roku Rajd Smoczy był w stylu czarno-białym. Tym razem w sierpniu odbył się obóz w Borowym Młynie
w stylu starożytnym. Była fala do Zbąszynia i spływ kajakowy szczepu
po pobliskich jeziorach. Jeden ze świadków wspomina, że na warcie nocnej kuchnia nagle stanęła w ogniu, ale rezolutna wartowniczka pobiegła ratować obozowy dobytek. W Andrzejki wróżono sobie przyszłość,
a w grudniu Czternastacy wzięli udział w zlocie chorągwi z okazji 90-lecia wybuchu powstania wielkopolskiego.
W 2009 roku, komenda wymyśliła na zimowisko styl „Kosmiczny
Niedźwiedź”, a odbyło się ono w Niedźwiedziu. Hortex po tym wyjeździe odbył się w kawiarni Rarytas Węgierski. Dzień Kobiet w tym roku
to styl indiański. Dziewczyny narzekały na niepunktualność chłopaków.
14 kwietnia szczepową została Katarzyna Domańska, zmieniła się Rada
Szczepu i uchwalono nową konstytucję szczepu. Rajd Wiosenny odbył
się w Murowanej Goślinie. Odbyła się również zbiórka wędrowników
w Ogrodzie Botanicznym, a także Rajd Smoczy (który skończył się
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po jednej godzinie z powodu złej pogody). Obóz w 2009 roku to styl
medyczny w Starych Juchach. Był to ostatni obóz stały, w którym uczestniczyły drużyny wędrownicze. Dzień Chłopaka był w stylu disco polo.
Jesienią szczep ponownie przekazano Wojtkowi Szmucowi. 11 listopada
odbyła się zbiórka szczepu, na której Skrzydła zostały uznane za najlepszą
drużynę wędrowniczek w Wielkopolsce. Opłatek XIV odbył się w salce
pod kościołem przy ulicy Palacza.
Zimowisko na przełomie 2009 i 2010 roku odbyło się w Jabłonkach. Zawładnął nim świat Hollywood. Czternastacy powitali wspólnie
Nowy Rok toastem z mleka. Nagrodą dla najlepszej drużyny była apteczka. Po zimowisku był Hortex i zbiórka medyczna. Potem nadeszła
wiosna i Rajd Wiosenny, mimo że ziemię pokrywała warstwa śniegu.
Potem odbyło się Jajo Szczepu i Lustro. Na tej zbiórce harcerze przedstawili rodzicom i swoim poprzednikom obecnie działające drużyny
z motywem przewodnim lustra. Wzięli udział w Zlocie UNDHR-u. Obóz wędrowny w Beskidzie Żywieckim zakończył się spływem
z NSZ-tem. Przez całą wyprawę padało i zalewało kajaki. Obóz stały
Wawra odbył się w Starym Wierzchowie. Hortex w tym roku to film
„Incepcja” z Leonardem DiCaprio. Odbył się też Rajd Jesienny Czternastki w Kiekrzu, na którym generał Jan Podhorski opowiadał o harcerstwie w czasie II wojny światowej. W październiku odbyła się wycieczka
rowerowa i zbiórka szczepu w kinie, na której harcerze pomagali przy
organizacji premiery filmu o powstaniu warszawskim. W listopadzie
na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan odbyła się zbiórka zaduszkowa, a 11 listopada gra hufca po Poznaniu.
W 2010 pojechaliśmy na zimowisko do Jabłonek i tam powitaliśmy
Nowy Rok. W sierpniu wędrownicy popłynęli kajakami rzeką Gwdą
do Piły. W tym roku nastąpiło rozwiązanie zuchów–Elfów Słońca.
Na wakacyjny czas Wawer pojechał na zgrupowanie z 4 PDH Pogodne
i 15 PDH Ingonyama, 4 PDG AK Ponury i 5 PDH Wędrowne ptaki.
Skrzydła zwiedziały Beskid Żywiecki i Małopolskę. Róża nie wzięła
udziału w obozie.
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W 2011 zimowisko odbyło się w Pasterce na którym pojechali na falę
do Wrocławia. Obóz w Gudowie był to bardzo ciężki czas dla uczestników, ponieważ połowa z nich była chora na przeróżne dolegliwości,
przez co nie można było przeprowadzić normalnych zajęć. Fala była nad
morzem a komendantem był Wojtek Szmuc. Po obozie szczep przejęła
druhna Natalia Buchert. W tym roku był zlot UNDHRu w Warszawie na którym byliśmy świadkami setnych urodzin 16 Warszawskiej
Drużyny Harcerzy. Wzięliśmy udział w rajdzie Up 2.0 organizowanym
przez hufiec Siódemka gdzie biegaliśmy po Jeżycach i wykonywaliśmy
zadania sportowe, ale też jakieś przygodowe, komunikacyjne. W zaduszki pojechaliśmy do Czerwonaka na biwak, a wigilię spędziliśmy
z kombatantami ze Stowarzyszenia.
W 2012 roku odbyło się zimowisko w Głuchołazach i obóz w Borowym Młynie, który zakończył się tragedią. Podczas burzy została
śmiertelnie przygnieciona przez drzewo śp. druhna Wiktoria. Zorganizowaliśmy obóz 10 dniowy do Kowanówka w formie spływu kajakowego.
Wzięliśmy również w zlocie UNDHRu w Krakowie. Ten smutny rok
pożegnaliśmy opłatkiem XIV w harcówce na Ławicy.
W 2013 roku wzięliśmy udział w służbie porządkowej na Marszu dla
Życia a chłopcy zorganizowali dzień dziewczyn w stylu lat dwudziestych.
Został uszyty nowy proporzec Skrzydeł przez Anks. Wawer zorganizował nabór w Dąbrówce i po raz kolejny przenieśliśmy miejsce magazynu.
Czternastka wzięła udział w grze miejskiej „Zakonspiruj Poznań” organizowaną przez Miasto Poznań. Róża Wiatrów pojechała do Łodzi
odwiedzić grób swojej patronki – Joanny Skwarczyńskiej. W tym samym
mieście odbył się zlot UNDHRu i bal w stylu lat dwudziestych, w którym
uczestniczyli wędrownicy. Po udanym naborze zorganizowaliśmy zbiórkę
całodzienną zakończoną ogniskiem w Dąbrówce z okazji 94-lecia Szczepu. W lipcu był obóz w Piastunie, gdzie na falę pojechaliśmy na żagle
na Mazury. Kapitanami łodzi byli starzy Czternastacy. W jesieni odbyła
się odprawa Szczepu i rajd do Konarzewa zorganizowany przez Skrzydła na której został zmieniony patron Szczepu na hetmana Stanisława
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Żółkiewskiego i rajd do Granowa na którym uczestnicy jeździli konno. W listopadzie odwiedziliśmy groby Czternastaków. Na zimowisko
pojechaliśmy do Radkowa w stylu „Pingwiny z Madagaskaru”. Na tym
wyjeździe powstały pierwsze, alternatywne, zwrotki do Wędrowca (co
później stało się tradycją szczepowych ognisk i świecznisk) i pierwszy
zastęp w Wawrze zamknął okres próbny.
W kolejnym roku odbył się rajd Hufca “Kalejdoskop” i bal charytatywny w stylu fantastycznym w którym zbieraliśmy fundusze dla akcji
“Serce dla Lwowa”. W tym roku nastąpiło przekazanie „Narodowych
Sił Zbrojnych” i „Wawra”. Skrzydła pojechały na obchody 70-lecia bitwy
pod Monte Cassino i obóz wędrowny na Szlak Beskidu Małego. NSZ
zdobywał szczyty w Szklarskiej Porębie i Karpaczu. Zorganizowaliśmy
zlot UNDHRu w Poznaniu i zrobiliśmy wspólne, historyczne zdjęcie
z Błękitną pod Operą w Poznaniu. Obóz harcerski Wawra odbył się
w Borowym Młynie, dziewczyny natomiast pojechały do Lip z innymi
środowiskami. Po udanym naborze ponownie odbyła się zbiórka z okazji 95-lecia Szczepu w Dąbrówce. Przed zimowiskiem odbył się opłatek
Skrzydeł i Fotel XIV w Marcinku na którym można było kupić koszulki
Szczepu. Zimowisko odbyło się w Polanicy Zdrój a nowy rok powitaliśmy
marznąc na dworze, ponieważ w trakcie euforii noworocznej zgubiliśmy
klucz do budynku a druh, który został miał bardzo mocny sen i mimo
usilnych prób obudzenia się, spał dalej i nie mógł nam otworzyć.
2015 rok każdy kojarzy jako rok cyklu zbiórek w forcie VII a w którym mieliśmy mieć magazyn. Ale od początku… w lutym odbyła się
Wigilia z kombatantami. Zamknięto też drużynę wędrowników NSZ.
W tym roku pełniliśmy służbę na Marszu dla Życia i Dniu Żołnierzy
Wyklętych i odbył się zlot UNDHRu. W kwietniu Szczep przejął druh
Paweł Maciejewski a oprócz tego wzięliśmy udział w akcji „Serce dla
Lwowa” i odbyła się Wiosenna Biesiada Szczepu na której mogliśmy
spróbować tradycyjnego polskiego dania – kanapkę z pasztetem. Byli zaproszeni na nią rodzice i starzy Czternastacy a po niej nastąpiło przekazanie szczepu Pawłowi Maciejewskiemu. Skrzydła wzięły udział w kursie
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HOPRu i pojechały wykorzystać swoje zdolności na Lednicę a następnie
razem z drużyną wędrowniczą Imvabu na obóz wędrowny do Karkonoszy. Ostatni rajd przed obozem był do Wronczyna. Czas sierpniowy dał
się zapamiętać jako bardzo ciężki górski obóz w Unisławie Śląskim, gdzie
nie było jeziora, za to były osy.
W 2016 roku przenieśliśmy się z Ławicy na Plewiska. Na pierwszej
zbiórce Róża Wiatrów spotkała się ze starymi drużynowymi. Następnie odbyła się zbiórka pionu żeńskiego nad jeziorem Kierskim. Po wielu latach została reaktywowana gromada zuchowa „Błękitni Rycerze”
i uczestniczyliśmy w wiosennym rajdzie szczepu do Murowanej Gośliny.
Skrzydła po raz kolejny uczestniczyły w Lednicy w służbie medycznej.
W tym roku dziewczyny pojechały na rowerach z Poznania do Gdańska
w ramach obozu wędrownego. Na obóz stały pojechaliśmy do Chomiąży
Szlacheckiej z innymi środowiskami. Na tym obozie gościem honorowym
był prezydent RP, Andrzej Duda. Jednym słowem, warto było jechać.
Po obozie odbył się biwak Szczepu do Moraska a na zimowisko pojechaliśmy do Kir. Była to zima w której napadało śniegu, na najbliższe trzy
lata. Komenda Wawra wykorzystała to jeżdżąc na nartach.
W 2017 z Błękitną Czternastką pożegnaliśmy druha Jerzego
Chrzanowskiego „Chrzana” i przenieśliśmy się na osiedle Kwiatowe gdzie do dziś działamy. Odbyły się też kolejne zbiórki w forcie
VIIa. Pojawiliśmy się na festynie gimnazjum w Skórzewie gdzie jeden
z naszych druhów miał występ. W kwietniu Ola Domańska przejęła
Szczep a najstarsi z nas pojechali na majówkę do schroniska harcerskiego do Bene. Róża Wiatrów obchodziła Dzień Matki w ogrodzie
Botanicznym. Zuchy miały kolonie w Chojnie a wędrownicy pojechali
na pomoc osobą poszkodowanym podczas powodzi do Rytla. Poznaliśmy tam harcerzy z Poznańskiej Czarnej Trzynastki z którymi później
nawiązaliśmy stały kontakt. Na Lednicy harcerki wykazały się w służbie porządkowej. Na obozie w Lubikowie powstał nowy śpiewnik
Szczepu i przez tydzień budowaliśmy zeribę. Po obozie odbył się rajd
Błękitnej i Czternastki do Murowanej Gośliny. Pod koniec roku Róża
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miała 20 urodziny i odbyła się wieczornica na osiedlu Kwiatowym.
Oprócz tego Skrzydła zostały reaktywowane.
W 2018 roku trzech chłopaków w Wawra przeszło na roczna wymianę do Poznańskiej Czarnej Trzynastki. Na zimowisko pojechaliśmy
do Sromowców Wyżnych. Nowy skład Skrzydeł pojechał do Torunia,
a także uczestniczył w Misterium Męki Pańskiej na poznańskiej Cytadeli. Róża Wiatrów ponownie świętowała 26.05 w Ogrodzie Botanicznym
a wędrowniczki pojechały na majówkę w Bieszczady. W czerwcu zuchy
wzięły udział w spływie kajakowym ze swoimi rodzicami za to w lipcu
pojechali na kolonie do Jelenia. Harcerze pojechali na samodzielny obóz
do Surowych na którym tematem było “W głąb puszczy”. Przypałętały
się też do nas dwa psy: Małek i Jackie, które przygarnęła druhna szczepowa. Do dziś wspominamy gościnność młodzieży z Michałowa. Specjalną
atrakcją obozu był także namiot sanitarny rozbity nad brzegiem rzeki,
która po deszczach zalała okolicę, w tym i wspomniany namiot – myło
się wtedy stojąc po kostki w wartkim nurcie. W sierpniu w Warszawie
wędrownicy świętowali rocznicę wybuchu powstania warszawskiego.
Potem odbył się biwak sprzętowy w Wągrowcu gdzie dbaliśmy o nasz
sprzęt obozowy. Pod koniec roku reprezentacja Szczepu wzięła udział
w biegu Nocnym ulicami miasta Poznania. Zakończyliśmy rok wieczornicą z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę w parafii
na osiedlu Kwiatowym.
Rok stulecia Szczepu rozpoczęliśmy zimowiskiem w Piechowicach
na którym co prawda nie dopisała zimowa pogoda, ale ewakuowaliśmy
się tyle razy, tak że doskonale wiemy jak to robić. Potem wzięliśmy
udział w Marszu Trzech Króli i Misterium Męki Pańskiej. Jak na razie z okazji 100 lecia zorganizowaliśmy bal w Marcinku i nagrania do
płyty z okazji wieku istnienia szczepu. W marcu pojechaliśmy do Żabna na rajd, żeby podszkolić swoje zdolności kulinarne. W tym czasie
wędrownicy wzięli udział w kursie tańca. Odbyła się zbiórka wiosenna
Szczepu i warty przy Grobie Pańskim na osiedlu Kwiatowym. W majówkę wędrownicy pojechali na wędrówkę Szlakiem Orlich Gniazd
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a Skrzydła do Bydgoszczy. Na koniec wędrowniczki miały zbiórkę
z “Białą”. Co jeszcze przyniesie nam ten rok?
Mam nadzieję, że ta historia pomoże nam uczyć się na błędach i wyciąga jak najwięcej od naszych poprzedników. Z góry uprzedzam, że jest
ona pisana okiem byłej Różanki i Skrzydlaki, dlatego przeważa w niej
historia piękniejszej części Szczepu.
przyboczna w Gromadzie Zuchowej
Marianna Isańska sam.
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14 Próbna Poznańska Drużyna Wędrowniczek Skrzydła
im. Olgi Małkowskiej
Drużyna ponownie zaczęła swoją działalność dokładnie 11 listopada
2017 roku. Jest nas jedenaście, z czego trzy osoby są w komendzie Róży
Wiatrów. Dobrze się dogadujemy ze sobą. Zawsze możemy na siebie liczyć. Współpracujemy z naszym szczepem oraz parafią na Osiedlu Kwiatowym na poznańskim Junikowie.
Nasza obrzędowość wciąż się kształtuje ze względu na to, że miałyśmy
niewielkie wyobrażenie o tym, jak działa drużyna wędrownicza. Drużyna
powstała w czerwcu 1996 roku, a założycielką była druhna Aleksandra
Rajewska-Rager. Kolejnymi wspaniałymi Skrzydlankami, pełniącymi
funkcje drużynowych, były druhny: Jadwiga Gulińska, Violetta Domańska, Katarzyna Konarska, Katarzyna Babendich, Anna Lang, Katarzyna
Domańska, Agnieszka Kruszwicka i Kamila Berbecka.
Aktualną drużynową jest niezastąpiona druhna Aleksandra Domańska. Skrzydła są zawsze chętne do działania i niesienia pomocy innym.
Nasz ostatni obóz wędrowny spędziłyśmy w Bieszczadach. Mimo wielu
niespodziewanych przygód wyjazd pozostanie na zawsze w naszej pamięci. Skrzydlanki nie potrafią bez siebie żyć, dlatego w lipcu zawitałyśmy na obozie stałym Czternastki, gdzie nasze koleżanki pełniły funkcje
przybocznych Róży Wiatrów, a drużynowa – komendantki obozu. Rocznica powstania warszawskiego była kolejną okazją do wspólnego świętowania ważnych dla naszego państwa obchodów. Tegoroczne zimowisko
spędziłyśmy w Piechowicach razem z całym szczepem. Miałyśmy szansę
wykazać się naszymi aktorskimi umiejętnościami, symulując różne choroby i urazy, dzięki czemu młodzi harcerze mogli przeszkolić się w udzielaniu pierwszej pomocy. Ostatnio zostałyśmy zaproszone na kurs tańca
przez cudownych kolegów ze szczepu. Świetnie się bawiliśmy, a nasze
nowo nabyte umiejętności wykorzystałyśmy na balu stulecia.
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Drużyna Męska Narodowe Siły Zbrojne
Drużyna istniała od 1996 roku, proporzec drużyna otrzymała podczas
zimowiska w Banicy w 1996 roku, na obóz w Dzikach w 1997 pojechała
w sile dwóch zastępów. Od początku istnienia drużyny, utrzymywaliśmy
kontakty ze środowiskiem kombatantów z Narodowych Sił Zbrojnych,
a szczególnie z Panem Janem Podhorskim. W 1997 roku pojechaliśmy
na obóz wędrowny w Bieszczady, spotykając się na miejscu z Załogą, która szła podobną trasę ale w przeciwnym kierunku. Do tradycji drużyny
należał Rajd Majowy w okolice Zaniemyśla, oraz Listopadowy – znacznie
dalej. W 2017 drużyna została zawieszona, są plany jej reaktywacji.
Drużynowi:
1996–1997 Mariusz Przybyła
1997–1999 Jakub Isański
1999–2001 Tomek Przybyła
2001–2003 Marek Domański
2003–2004 Michał Trochelepszy
2004–2007 Wojtek Niedbała
2007 Mateusz Stankiewicz
2007–2008 Dominik Hypki
2008–2010 Jarosław Jakubowski
2010–2014 Paweł Maciejewski
2014–2017 Marek Antowski
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14 Poznańska Drużyna Harcerek Róża Wiatrów im. Joanny Skwarczyńskiej
Drużyna powstała w roku 1997, jej założycielką była Katarzyna
Dziurdza. Na przestrzeni lat w drużynie działało wiele zastępów, by wymienić chociażby Koronę Północy, Horyzont, Rejs, Gwiazdę Polarną.
W tym momencie harcerki podzielone są na trzy zastępy, dwa z nich są
stałe: Zorza i Atlantyda, tymczasem trzeci – Aurora – właśnie zamyka
swój okres próbny. Wielokrotnie zmieniałyśmy miejsce działania, byłyśmy na Ławicy, potem w Plewiskach, a obecnie działamy przy Parafii pw.
św Jadwigi Śląskiej na osiedlu Kwiatowym. Zawsze jednak duży odsetek
stanowiła wśród nas grupa osób dojeżdżających z najdalszych nawet części miasta, dziewczyny bowiem wzajemnie zapraszają się na zbiórki.
Obrzędowość drużyny wiąże się ściśle z niebem i morzem, a o przynależności do drużyny świadczy wyszyta na prawej kieszonce róża wiatrów
oraz możliwość dotykania proporca. Na jego szczycie znajduje się N-ka,
która ma symbolizować podążanie we właściwym kierunku. W tym
trzymaniu kursu ma harcerkom pomagać zastęp zastępowych Latarnia
Morska, czyli te osoby, które w imię rozwoju innych i swojego własnego
starają się świecić jak najjaśniej. Co chyba najważniejsze, to że Róża Wiatrów od lat jest miejscem wiązania się prawdziwie siostrzanych więzi. Jak
to w rodzinie czasami bywa trudno, ale już od wielu lat to właśnie tutaj
zdobywamy wszystkie poczucie, że mamy dokąd wracać, że to jest NASZE wspólne miejsce i że naszych złączonych rąk nie złamie żadna siła.
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Drużynowe:
1997–2002 Katarzyna Dziurdza
2002–2004 Marta Jakubowska
2004–2006 Marta Wasielewska
2006–2007 Agnieszka Piosik
2007–2008 Joanna Pasek
2009–2010 Paula Banach
2010–2013 Marta Zaczyk
2013–2017 Aleksandra Domańska
2017 obecnie Michalina Pohl
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Drużyna Męska Wawer
Wawer zamknął okres próbny po dwóch latach od jego otwarcia,
w nocy z 6 na 7 lutego 2003 roku na zimowisku w Roztokach Górnych
rozkazem naszego ówczesnego szczepowego hm. Mariusza Przybyły.
Pierwszym drużynowym Wawra był Piotr Nowicki, który zamknął okres
próbny wraz z przybocznym Dominikiem Hypkim.
Nazwa drużyny pochodzi od organizacji Małego Sabotażu ,,Wawer”.
Natomiast nazwy zastępów niegdyś brały się od miejsc i obszarów działalności Wawra, do czego teraz wracamy.
Drużynowi:
2001–2005 Piotr Nowicki
2005–2006 Mikołaj Kundegórski
2006–2007 Artur Zaczyk
2007–2010 Tymoteusz Matysiak
2011–2013 Jakub Graczyk
2013–2014 Michał Sowiński
2014–2016 Paweł Obrycki
od 2016 Maciej Kowal
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Gromada Zuchowa Błękitni Rycerze
Błękitni rycerze to która została założona przez Monikę Nowak
w 1995. Kolejnymi drużynowymi byli: Grzegorz Postaremczak, Michał
Jaroszewski, Agnieszka Bosak, Bartek Cibor, Tomek Kudliński, Olga
Jędrzejewska. Dwa lata temu, w 2016, gromada została reaktywowana
przez druhna Olafa Hoffmana.
Znakiem charakterystycznym komendy są bordowe berety. Kiedyś
totemem Błękitnych Rycerzy była tarcza. Dziś tą funkcję spełnia proporzec. Zuchy bardzo szybko podłapują różne zabawy i gry. Podczas zbiórek
wiele jest biegania i aktywnego spędzania czasu. Ich ulubiona piosenka
to Idzie zuch. Zbiórki odbywają się w piątki przy szkole podstawowej
na osiedlu Kwiatowym.
październik 2016 – reaktywacja gromady
lipiec 2017 – pierwsza kolonia
wrzesień 2017 – biwak pokolonijny
grudzień 2017 – biwak ze szczepem
czerwiec 2018 – spływ kajakowy z ojcami
czerwiec 2018 – druga kolonia
grudzień 2018 – biwak mikołajkowy

Stulecie

1919-2019

#obóz #zimowisko #spływ
#rajdDrużyny
#obózWędrowny #harcówka
#Cichociemni #AK #komuna
#słowa #ksywki #rocznice
#lecia #obchody #fala
#mojaDziewczyna
#mójChłopak
#mszaPolowa #plecak
#pęcherzeNaStopach
#służba #praca
#nabór #ogniska
#świeczniskaNieoficjalne
#poobozoweImprezy
#biba #dzieńKobiet
#dzieńChłopaka
#syrena #samochody
#kontuzje
#uszkodzeniaCzęściCiała
#kwaterka #pionierka
#jedzenieObozowe
#chojraczenie #hartDucha

Projekt #stulecie Bł/XIV
Ta część książki to wypowiedzi ponad stu harcerzy, do których udało się dotrzeć z prośbą o wypełnienie przygotowanej na okazję stulecia
ankiety. Treść stanowią odpowiedzi na poniższe pięć pytań: 1) o to, jak
trafili do Błękitnej Czternastki, 2) o przyjaźnie z tamtych czasów, 3)
o najlepszą harcerską przygodę, 4) o to, czym dzisiejsze harcerstwo różni
się od dawnego, 5) oraz o ponadczasowe przesłanie – myśl do przekazania
dla dzisiejszych harcerzy. Podczas końcowej redakcji tekstu wypowiedzi
podzielone zostały według czasu aktywności harcerskiej ich autorów, na:
lata 50. i 60., następnie 70. i 80., lata 90. oraz, najświeższe wspomnienia – w osobnych kategoriach.
Dalej są także przedstawione krótkie wypowiedzi, hasztagi, skojarzenia ze słowami kluczowi związanymi z codziennym harcerskim życiem.
Hasztagi te powstały jako efekt spotkań i rozmów zespołu zajmującego się
publikacją oraz podpowiedzi wielu z Was, którzy proponowali dodawanie
jeszcze jednego, i jeszcze jednego hasztagu. Mamy nadzieję, że powstał
w ten sposób uniwersalny język harcerstwa, narzędzie porozumienia niezależnie od wieku, harcerskiej epoki i losów każdego z nas, dzięki któremu możemy się porozumieć i wymienić się wspaniałymi, śmiesznymi,
pouczającymi i niezapomnianymi chwilami. Każdy z nas miał szczęście
przeżywać je pod namiotem, w kajaku i na górskim szlaku. Zapraszamy
do spojrzenia na tą część książki jako uniwersalny zapis historii wspólnej,
złożonej z niezliczonej liczby indywidualnych wspomnień.
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Jak trafiłaś/łeś do harcerstwa/do Błękitnej Czternastki?
’50 - ’60
# Ósma klasa robiła zapisy do Błękitnej Czternastki

’70 - ’80
# Stałem w holu w Marcinku, nie znałem nikogo, podszedł do mnie Olek
i zagadał, potem wszedłem do harcówki, a tam dostałem antykomunistyczne naklejki do rozwieszenia w tramwajach „WRONA won za Don”
# Przez przypadek. Startowałem do II LO, ale spóźniłem się o jeden
dzień z dokumentami, więc poszedłem do Marcinka, a tam jakaś harcerka zahaczyła mnie na korytarzu i zapytała, czy chcę jechać na obóz.
Jasne, że chciałem, chociaż ostatecznie i tak trafiłem do II LO
# Jak tylko zdaliśmy z kolegami Leciem i Rafitem (koledzy z podstawówki od pierwszej klasy), zaraz nas ktoś zachęcił. Może nas ktoś zaczepił
na korytarzu i zaprosił do harcówki – postanowiliśmy pójść. My w trójkę
wtedy grupowo podejmowaliśmy decyzje. Potem poszliśmy na zbiórkę
poobozową, gdzie Majkel pokazywał na sobie na przykładzie, co kupić i wziąć na obóz – był ubrany w mundur. Pojechaliśmy na obóz do
Strzeszyna. Ja przedtem byłem w zuchach w podstawówce, ale to była
kolonia letnia, nocleg w szkole. Pierwszy szok to to, że cały bagaż muszę
wziąć w łapy i dźwigać go w nieskończoność z autobusu na miejsce obozu. Miałem za dużo bagażu, mama mi spakowała pierwszy plecak, dała
mi materac dmuchany, szedłem i spuchłem. Pamiętam, że wtedy Zdrada
wziął jeden z tobołów i niósł. A potem byłem bardzo dumny, że jak spakowałem się na falę, to nikt nie musiał mnie ratować
# Do harcerstwa trafiłem, ponieważ w mojej szkole podstawowej zaczął się nabór do drużyny Kania, która działała w szczepie Gniazdo.
Na początku podchodziłem do tego bardzo sceptycznie, bo dosyć nie
lubiłem się z kolegą, którego tata to organizował (Kacper powiedział
kiedyś, że mam brzydką czapkę i się o to pobiliśmy), ale słyszałem,
że jest super i poszedłem z innymi kolegami z klasy. Na pierwszej
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zbiórce mieliśmy podchody nad stawkami w Antoninku i bardzo mi się
spodobało. Tak przyłączyłem się do drużyny. Później na skutek konfliktów w szczepie mój drużynowy postanowił odczepić się od Gniazda
i działać najpierw jako niezależna drużyna – Czarna Ręka, którą potem
dołączyliśmy się do Błękitnej i tym sposobem znalazłem się w naszym
szczepie
# Tradycja rodzinna (tata, siostry)
# Naukę w LO nr I w Poznaniu rozpocząłem we wrześniu 1980 roku. Już
pierwszego dnia, zachęcony przez starszych kolegów w harcerskich mundurach, trafiłem do harcówki Błękitnej Czternastki. Jeśli dobrze pamiętam,
to przez spotkanie na dużej przerwie (w harcówce właśnie) spóźniłem się
na kolejną lekcję (chemia) na II piętrze. Tak zaczęły się przygody
# Byłem dobrowolną „ofiarą” akcji powitalnych, które odbywały się zawsze w okresie składania dokumentów do liceum; „ustrzeliła mnie” Ewa
# Tradycje rodzinne + agitacja Kuby
# Przez nabór na obóz podczas rekrutacji do liceum
# Uczestniczyłam w obozie letnim, przed rozpoczęciem I klasy licealnej,
w Głusku, było to w roku 1981

’90
# Przez kuzyna, Igłę, dzięki drużynowemu i harcówce w Marcinku – niespodziewane miejsce jak na szkołę; wrażenie zrobił na mnie
załadunek sprzętu; harcerstwo to było miejsce spełniania się, miejsce
spotkania dobrych ludzi – Jachu, Gól – wyglądali, jakby urodzili się
w mundurach
# Przez koleżankę, Asię – pojechałyśmy na rajd do Dąbrówki Ludomskiej, w pociągu Ola opowiadała, jak będzie dobrze; w podjęciu decyzji
o trafieniu do Błękitnej Czternastki pomogły także wcześniejsze opowieści Gosi o chłopakach-dżentelmenach z Błękitnej Czternastki, którzy
pomagają i noszą na rękach
# To była kontynuacja przygody harcerskiej rozpoczętej po „Chruptakach”, gdy zacząłem naukę w I LO, chciałem dalej działać w harcerstwie
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# Dzięki moim kuzynkom, Kai i Asi, które jechały na obóz w Wygoninie
w 1993 i napisały list do moich rodziców, żebym mogła z nimi jechać.
Rodzice – niechętnie – zrodzili się
# Pojechałam na obóz przez urok osobisty Janka, który zgarnął mnie do
harcówki w Marcinku, w 5 minut roztaczając wizję i istotę harcerstwa
# Przez kolegę z klasy – byłem już wcześniej w harcerstwie, ale komunistycznym i kiepskim, a od Gajowego, który był na zimowisku, dowiedziałem się i mnie wciągnął
# Jechałem na pierwszą zbiórkę z Murowanej Gośliny na Winogrady
z kilkoma przesiadkami i się spóźniłem. Na pętli tramwajowej już nikogo nie było, ale podszedłem do jakiegoś gościa w mundurze i zapytałem:
„Przepraszam, czy nie widział pan tu jakichś harcerzy?”. To był Martin,
a ten tekst chodzi za mną do dzisiaj
# Przez siostrę. Na obozie w Dzikach w 1997 miałem dwanaście lat, drużynowy Kohorty miał mnie odwiedzić, ale pojechałem dopiero na obóz
w Starych Kiełbonkach w 1998
# Po akcji naborowej w II LO organizowanej przez Jadwinię
# Łapanka w I LO
# Przez kolegę z podstawówki, Jarosza, który tyle mi opowiadał o obozie,
że sam postanowiłem pojechać; jedna z pierwszych zbiórek była w piwnicy wujka Góla przy ul. Szkolnej – długi korytarz i ciemne pomieszczenie oświetlone świeczką zrobiły na mnie ogromne wrażenie, to wszystko
działo się w samym centrum miasta
# W 1992 dostałem się do Marcinka i jeszcze przed szkołą w lecie byłem
na obozie w Słupieniach. Kiedy zdawałem egzaminy, widziałem w szkole
plakaty Błękitnej i jakoś było oczywiste, że spróbuję pojechać na obóz
# Po pierwsze – chodziłam do Marcinka. Po drugie – przynależność do
Błękitnej była czymś na kształt naszej tradycji rodzinnej – moja siostra,
mój brat i praktycznie wszyscy ich znajomi byli harcerzami z Błękitnej
Czternastki. Po trzecie – harcerski styl bycia i harcerskie wartości były
mi bardzo bliskie: od wędrówek przez spanie w namiotach, przygody,
pomaganie innym i wspieranie się nawzajem. Nawet musztra była OK
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# Moje trafienie do harcerstwa jest praktycznie jednoznaczne z trafieniem
do Błękitnej. Moje harcerzenie rozpocząłem poprzez mojego brata, który
z kolei trafił do Błękitnej dzięki naszemu kuzynowi – Arturowi
# W 1–3 klasie szkoły podstawowej byłem zuchem przy szkole nr 36
na Słowackiego, jeździliśmy na obóz letni pod namioty. Zapamiętałem to
jako superprzygodę. W 1994 roku pojechałem na obóz harcerski z ZHR
z kuzynem Tomkiem i bratem Michałem. W trakcie przyszedł list mówiący, że dostałem się do Marcinka. Wiedziałem już wtedy, że pójdę
do Błękitnej, bo w czasie drzwi otwartych zwiedzałem szkołę i trafiłem
do harcówki. Od razu urzekła mnie atmosfera tego miejsca. Pojechałem
na rajd „kotów”, zaproszony przez Bogusię i Jadwinię – dziewczyny 1
września na rozpoczęciu były w klasie w mundurach, siedziały – pamiętam – w ostatniej ławce, wstały i zaprosiły na rajd. Tak się zaczęło ponad
dziesięć super lat mojego życia
# Chciałoby się rzec, że przez przypadek… Siostra mojej koleżanki była
w Błękitnej i namówiła swoją młodszą siostrę Gosię, a moją koleżankę,
abym pojechała na obóz letni w Starym Wierzchowie. Gosia, żeby było
jej raźniej, namówiła mnie. Czyli pojechałam tak trochę dla towarzystwa. Pamiętam, że podczas obozu „nowym” standardowo zadawano
pytanie: czy będziesz w Błękitnej? Wielu odpowiadało, że tak. Ja z kolei
mówiłam, że nie, że pojechałam tylko na obóz. Dlatego nie przyszło
mi nawet do głowy, aby przed obozem kupować mundur czy menażkę. Jedno i drugie miałam pożyczone. Obóz był dla mnie ogromnym
przeżyciem, bardzo mi się podobał! Pamiętam, że kiedy po powrocie do
Poznania żegnałam się ze wszystkimi, to płakałam… Płakałam, bo było
mi bardzo przykro, że coś fajnego i bardzo cennego się skończyło. Cały
czas przecież twierdziłam, że jadę wyłącznie na obóz. Kiedy jednak
otrzymałam informację o „bibie”, było dla mnie oczywiste, że muszę
tam być. Kiedy dotarła do mnie informacja o kolejnej zbiórce, to było
to jeszcze bardziej oczywiste, że muszę na nią iść. Po dwóch tygodniach
od rozpoczęcia roku szkolnego, z uwagi na harcerzy, zmieniałam szkołę.
Jadąc na obóz w Starym Wierzchowie, byłam świeżo upieczoną absol137

wentką Szkoły Podstawowej nr 18 i właśnie dostałam się do Liceum
Ekonomicznego na ul. Marszałkowskiej. Z uwagi na profil tej szkoły
w programie nauczania nie było biologii, a chemia była tylko w pierwszej klasie. W połowie wrześnie trafiłam do Marcinka do 1 b – klasy
o profilu biologiczno-chemicznym. Dlaczego? Dlatego, że do tej klasy
chodziła moja zastępowa Ania. Podejmując tamtą decyzję, nie miałam
świadomości jak, bardzo brzemienna będzie ona w swoich skutkach.
Zobaczyłam to z perspektywy czasu. Obawiam się, że gdybym wówczas
nie zmieniła szkoły, to prawdopodobnie mój kontakt z Błękitną szybko
by się rozluźnił. Z czasem pewnie by się urwał… A tak wszystko potoczyło się zupełnie inaczej
# W 1990 roku dostałem się do Marcinka. Wcześniej byłem zuchem,
w młodszoharcerskiej i od wczesnego dzieciństwa byłem związany
z harcerstwem, więc w liceum był wyjazd do Dankowa i pojechałem.
Byłem związany z ideą skautową, bo bardzo lubiłem ją na poziomie
ideowym (samokształcenie, patriotyzm, opór wobec komunistycznego systemu)
# Przez Chrzana (przyjaciela rodziny), który zawsze opowiadał o legendarnej Błękitnej Czternastce, bezpośrednio wciągnęła mnie Ewa – córka Chrzana, moja najlepsza przyjaciółka
# Przez starszą siostrę oraz bycie w Marcinku
# Moja sąsiadka z osiedla, Ola, zachęciła mnie do udziału w Rajdzie
Świętojańskim, kiedy byłam w pierwszej klasie liceum
# Rekrutacja do drużyny w 1990 lub 1991 roku w Szkole Podstawowej nr
10 przy ulicy Bosej
# Kasia trafiła do Marcinka i wraz z moją starszą siostrą pojechały
na obóz do Starych Kiełbonek. Rok później pojechałam już na obóz
jako „Leśniczanka”
# Do Błękitnej trafiłem dzięki Patrycji, mojej koleżanki ze szkoły podstawowej. Patrycja zaprosiła mnie do wzięcia udziału w zimowisku w Bańskiej (zima 1992 roku)
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# Do Błękitnej trafiłam w czasie, kiedy zaczęłam naukę w Marcinku – po prostu chciałam być w Błękitnej
# Cała rodzina była w harcerstwie
# Wtedy nikt nie słyszał o RODO i harcerze po prostu dostawali adresy osób przyjętych do Marcinka; zapraszali ich podczas wizyt w domach – tak trafiłem na obóz, zresztą razem z połową mojej klasy
# Tradycja rodzinna – mama była w harcerstwie, tato był w Błękitnej,
brat był w Błękitnej, żonę poznałem w Błękitnej – zatem nasi synowie
też byli (są) w Błękitnej
# Zachęcony w czasie wakacji przez przyjaciela
# Namówił mnie kolega z klasy matematyczno-fizycznej w Marcinku, Kuba
# Poprzez listy rozsyłane do kandydatów do I LO
# Szkoła Podstawowa nr 10 – tam powstała Leśna
# Przez starszego brata
# Moja siostra namówiła mnie, żebym pojechał na obóz w 1999

’00 - ’10
# Trafiłem do zuchów przez stryjka, który zaciągnął mnie podczas naboru
# Podczas wyjazdu z księdzem z parafii na pogrzeb papieża – tam spotkaliśmy byłego szczepowego Czternastki, który zaprosił mnie na rajd
NSZ; zachęcili mnie na pierwszym rajdzie. Pozdrawiam druha Michała, który wziął czajnik do lasu
# Marek spotkał mnie w gimnazjum podczas naboru w 2000 roku
po wakacjach
# Na samym początku trafiłam do zuchów – Błękitnych Duszków,
dlatego że mój brat i kuzynostwo było w Błękitnej i nie mogłam się
doczekać kiedy i ja będę, potem miałam przerwę, w podstawówce trafiłam na kilka lat do drużyny „Źródło” w ZHR, a następnie Michał
namówił mnie, abym pojechała na zimowisko z „Czternastką” i – pojechałam w innych barwach, ale dość szybko podjęłam decyzję, aby
wrócić do starych korzeni

139

140

141

# Mój tata był w Błękitnej, jeździliśmy całą rodziną na Tygryski, więc
wiedziałem mniej więcej, o co chodzi. Początkowo dołączyłem z bratem
do osiedlowej drużyny w hufcu Piast. W 2008 roku Beniamin i Dominik
zabrali nas na zbiórkę Wawra i jakoś tak wyszło, że pojechaliśmy z nimi
na zimowisko. No i zostaliśmy
# Brat mnie namówił i przyszłam na zbiórkę nowopowstałych drużyn
harcerskich na Górczynie
# Chodziłem do Marcinka i miałem sporo znajomych harcerzy i harcerek.
Z kilkoma kolegami z klasy pojechałem na Błękitny Grom, więc kojarzyłem Błękitną. Krótko przed wakacjami zapytałem przyjaciela, co robi
w wakacje – powiedział, że jedzie na obóz. Zabrałem się z nim od razu
na kwaterkę i wstąpiłem do Cichociemnych (Ostrowiec 2005)
# Ekipa moich kolegów z Marcinka mnie namówiła – Wojtek, Jachu,
Kuba, Kanister (mieliśmy prawie całą męską część klasy w drużynie) – zaciągnęli mnie na obóz. To było moje pierwsze doświadczenie
z harcerstwem. Tak trafiłem do Cichociemnych
# Trafiłam do Błękitnej, ponieważ gromada zuchowa działała przy mojej szkole i zuchowa działała przy mojej szkole i zuchem był mój brat.
To były Błękitne Duszki przy Szkole Podstawowej 78
# Cała rodzina była w szczepie, brat w bratniej drużynie
# Dzięki siostrom
# Chodziłam do gimnazjum z Misią i Basią. Basia nas wciągnęła, pierwsza styczność z harcerstwem to rajd pod Poznaniem i potem zimowisko
# Przez ludzi, których znałem: Jakuba, Polę, Tosię i Gucia (ludzi ze szkoły)
# Namówiło mnie starsze rodzeństwo, chociaż na początku się dość mocno broniłam
# Koledzy z klasy w liceum
# Mój ojciec w liceum należał do Błękitnej. Jak dostałem się do Marcinka,
to pojechałem na rajd naborowy we wrześniu
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Czy przyjaźnie z czasów harcerskich przetrwały do dzisiaj?
’50 - ’60
# Zbieramy się co trzy lata w gronie dziesięciorga osób
# Tak, wszyscy przyjaciele z harcerstwa, moich dzieci i wnuków – także

’70 - ’80
# Przyjaźnie przetrwały do teraz. Razem ze swoimi dawnymi przyjaciółmi jeżdżę na zjazd Tygrysek, gdzie często spotykam osoby starsze lub
młodsze, nawet o dziesięć lub więcej lat
# Niemal wszyscy moi przyjaciele są z Błękitnej. Nadal spotykamy się
w tym gronie, na ślubach dzieci i na cmentarzach; wspólnie spędzony
pod namiotem czas, wspólne ideały i obrzędowość dają okazję do głębokich przyjaźni, możesz być sobą z tymi ludźmi
# Przyjaźnie przetrwały do dzisiaj, bo w harcerstwie zostawali tylko fajni
ludzie, wszyscy byli fajni, a inni się wcześniej wykruszali; zbliżenie ludzi
i zawiązane wtedy przyjaźnie do dzisiaj budzą moje wzruszenie
# Tak – środowisko zawodowe w znacznej części składa się z osób z Błękitnej, od czasu do czasu korzystam też ze starych znajomości; organizowane
są cykliczne spotkania z udziałem starych harcerzy – Tygrysek, Rejs Męski
# Tak, chociaż są już mniej intensywne niż kiedyś; mam kontakt od
czasu do czasu
# Tak, bliski, stały kontakt z wieloma osobami, wspólne wyjazdy i spotkania
# Oczywiście że tak. Myślę, że są one z rodzaju aż po grób
# O tak! Przez wiele dekad utrzymywaliśmy bardzo bliski kontakt z koleżankami i kolegami, druhnami i druhami z naszych błękitnych czasów.
Chyba bez problemu mógłbym wymienić tutaj co najmniej kilkanaście
osób. Połączyły nas więzy rodzinne, towarzyskie, wspólne zainteresowania.
Założyliśmy wspólne rodziny, jesteśmy wzajemnie chrzestnymi naszych
dzieci. Kiedy były małe, wyjeżdżaliśmy wspólnie na wakacje. Jeździliśmy
też na obozy, odwiedzając je, kiedy nastały ich harcerskie czasy. Kontynuowaliśmy nasze harcerskie zainteresowania, organizując wyjazdy w góry,
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na wędrówki, czy choćby spotykając się wielokrotnie na nietoperzowych
biegach na orientację (Nocne Mistrzostwa Chorągwi Wielkopolskiej
w Biegach na Orientację). Zawsze chętnie włączaliśmy się we wszystkie
inicjatywy dla naszego środowiska harcerskiego, choćby zakładając stowarzyszenie Błękitna Czternastka, organizując akcje zbierania funduszy,
na przykład, na nowy sztandar szczepu. Spotykamy się i dzisiaj, może
grono jest mniejsze, może częstotliwość spadła, ale zawsze chętnie uczestniczymy w różnych wspólnych imprezach, gdy tylko padnie odpowiednie hasło. Nasze domy są wzajemnie otwarte, a rozmowy niewymuszone
i radosne. Bez przesady mogę powiedzieć, że Czternastacy to trzon grupy
moich obecnych znajomych, do których wciąż mogę się zwrócić o pomoc,
radę, czy po prostu się odezwać. Zawsze mogę na nich liczyć
# Niektóre przetrwały, z niektórymi osobami kontakt się urwał. Grono
kilku osób to przyjaźnie najbliższe, niezawodne, sprawdzone w najtrudniejszych chwilach życia. Wiem, że jest grupa ludzi, do których mogę
zadzwonić w środku nocy i mogę zawsze na nich liczyć. A zawsze, kiedy spotykam nieznaną osobę i okazuje się, że to dawny Czternastak, to
wiem, że mogę liczyć na życzliwość
# Raczej tak. Przez długie lata byłem przekonany, że z większością kolegów mamy nie tylko zbliżone poglądy, ale też mniej więcej zbliżony
system wartości. Do dzisiaj bardzo sobie cenię znajomość z druhami: Jackiem, Grzegorzem, Marcinem czy Janem. Ciepło wspominam Huberta,
Wojtka, Pawła, Aleksandra czy Macieja i innych. Niestety, jak to w życiu,
nie wszystkie relacje wytrzymały próbę czasu
# To jest piękny temat, bo to zostaje do dzisiaj. To są o wiele silniejsze
związki niż inne z ludźmi, które były w innych grupach typu klasa,
spotykamy się z ludźmi z kręgu z naszymi żonami, dziećmi i spijamy
śmietankę z tego co było wtedy – wspólne gotowanie w trudnych warunkach, las, kąpanie
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# Stanowczo! Co prawda jest sporo osób, z którymi kontakt się urwał
i już nie wiem, co tam u nich, a czasem się zastanawiam co teraz robią,
jednak wiele przyjaźni przetrwało i wciąż się spotykamy. Chyba połączyły nas wspólne wspomnienia i zainteresowania. Bardzo sobie cenię
harcerskie przyjaźnie
# Oczywiście tak! To właściwie blisko sto procent moich obecnych znajomych i przyjaciół
# Tak. Przecież trzymam się z Wami. Może ta oryginalna ekipa Cichociemnych z mojego pierwszego obozu się rozproszyła, ale z biegiem lat
poznałem więcej ludzi, z którymi w wielu przypadkach trzymam się do dziś
# Tak; spotykamy się przez te wszystkie lata z różną częstotliwością. Jesteśmy także w kontakcie telefonicznym (równocześnie łączy nas harcerstwo i szkoła; studia ukończyłyśmy różne)
# Tak, mam żonę z Błękitnej; przyjaźnie, na imprezach rodzinnych spotykamy się prawie w tym samym składzie, co przed laty, przy ognisku
# Tak, zostają więzi, mimo długiego niewidzenia się

’90
# Najbliższe relacje, poza rodziną; przynależność do Błękitnej jest do dzisiaj
płaszczyzną porozumienia mimo braku częstszych kontaktów; mieliśmy
wtedy wspólne cele małe i duże, wspólne niebezpieczeństwa, przygody
i współzawodnictwo; przyjaciel: fajny gość, z którym dobrze się idzie; te
przyjaźnie pomogły mi przetrwać szkołę średnią mimo alkoholu i narkotyków w niej, dawało impuls do czystości, podawało dobre wzory osobowe
z historii; ogólnie to Błękitna przeprowadziła mnie przez młodość
# Dzięki harcerstwu mam przyjaciół nie tylko z Błękitnej, ale z całej Polski, chociaż nie jest to zbyt duże grono ludzi, ale na przykład
na Wszystkich Świętych co roku spotykamy się z ludźmi z drużyny
i robimy objazd po grobach
# Te przyjaźnie są do dzisiaj bardzo silne, mimo kłótni, bo są oparte
na wspólnych wartościach, „możesz zawsze na nas liczyć”
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# Generalnie nie, bo przyjaźń rozumiem głęboko; jeżeli chodzi o przyjaźń
rozumianą szerzej, jako wspólnota zainteresowań, światopoglądu i czasu
spędzanego razem, to tak. Przyjaźń rozumiana jako braterstwo, które
odczuwam w czasie spotkań z Czternastakami, na przykład ostatnio,
na pogrzebie śp. druha Jerzego Chrzanowskiego i stypie
# Cała ekipa przyjaciół z harcerstwa, z którymi mam kontakt do dzisiaj,
są rodzicami chrzestnymi moich dzieci, często się spotykamy
# Tak, chociaż nie wszystkie i nie te, o których się spodziewałam,
że przetrwają
# Tak, przyjaciele: Isan, Jarosz, Szajek, Maciej i Żona!
# Tak, kilka osób z czasów mojej przygody w drużynie: Maciej, Janek,
Kuba, Kuba, dziewczyny z Więzi
# Na całe szczęście – tak, to głębokie i piękne relacje, które mam do dziś
# Tak, są szczere i autentyczne, bez „naleciałości”, dają wsparcie, i, mimo
braku częstych kontaktów, są nadal silne
# Jak najbardziej, więcej wspólnych i nietypowych przeżyć jest z harcerzami, zresztą nadal z wieloma z nich wyjeżdżam na nurkowanie,
żagle, narty; można na nich bardziej polegać, chyba dzięki wspólnie
spędzanemu czasowi, wspólnocie wartości, wspólnemu wychowywaniu
przez instruktorów
# Tak, bo trudne obozowe, biwakowe czasy odsiewają prawdziwych przyjaciół, przetrwają tylko te przyjaźnie zbudowane na wspólnych falach
# Z moją zastępową Anią i drugą Anią byłyśmy w jednej k lasie
i w jednym zastępie. Byłam świadkiem na ślubie obu Ań. Jestem matką
chrzestną najstarszej córki jednej Ani, a mój mąż jest ojcem chrzestnym najmłodszej córki drugiej Ani. No i zwykle pamiętamy o swoich
imieninach… w końcu obchodzimy je tego samego dnia; z Anią (najmłodszą – czwartą z kolei – córką Chrzana) siedziałam w jednej ławce w liceum. Często bywałam na ulicy Wojska Polskiego. Kiedyś drzwi
otworzył Chrzan i powitał mnie słowami: „Witaj moja piąta córko”…
Myślę, że wiele „piątych córek” przewinęło się przez to mieszkanie, ponieważ pojemność tego domu i serca jego gospodarzy jest ogromna
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# Zdecydowanie tak, przyjaźnie bliższe i dalsze, mimo wielu prób, czasami i konfliktów. Do dzisiaj mam kontakt z większością bliskich mi
osób z czasów harcerskich. Chociaż poznaję nowych ludzi, czas spędzony wspólnie na obozach zaowocował specyficznym rodzajem bardzo
głębokiej więzi
# Tak, są to zupełnie inne przyjaźnie od tych pozaharcerskich. Dzieją
się tu niesamowite rzeczy, partnerstwo i braterstwo, w żadnym innym
środowisku nie ma takich różnorodnych warunków, nigdzie indziej nie
można przeżyć tego, co na rajdach i obozach
# Przyjaźnie – nie. Znajomi/kontakty – tak
# Oczywiście przyjaźnie błękitne są mocniejsze niż znajomości ze szkoły
średniej, pracy, itp. Moja żona była drużynową Leśnej. Znamy się oczywiście z Błękitnej. Z przyjaciółmi spotykamy się do dziś, jeździmy razem
na rodzinne wakacje, jesteśmy świadkami swoich ślubów i chrzestnymi
swoich dzieci
# Niestety nie. Utrzymuję kontakt z kilkoma Czternastakami, ale raczej sporadyczny
# Zdecydowanie, wielkie i piękne przyjaźnie – na przykład Monika,
Agnieszka, Bogusia i Maurycy. Cudownie jest teraz na obozach harcerskich, w których uczestniczą nasze dzieci, spotykać się, wspominać,
wspólnie spędzić aktywnie czas, coś przeżywać i stworzyć – jak na przykład płyty z piosenkami dla harcerzy lub posypianki naszych dzieci
# Tak! To najbardziej trwałe przyjaźnie, które w wielu przypadkach przekształciły się w powiązania rodzinne oraz kontakty biznesowe
# Moje przyjaźnie z harcerstwa nie przetrwały. Wyjechałem z Poznania
i poznałem innych wartościowych ludzi, którzy zastąpili moje młodzieńcze środowisko. Nigdy nie potrzebowałem już tego kontaktu.
Jednak, gdyby teraz ktoś z mojego najbliższego kręgu przyjaciół z harcerstwa czegoś potrzebował, nie wahałbym się ani chwili. W sumie
czuję, że nadal są moimi przyjaciółmi, chociaż niektórych nie widziałem ponad dwadzieścia lat
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# Zostało z nich bardzo dużo. Moje najlepsze relacje mam dziś z osobami
z Błękitnej i to nie tylko z takimi, co się realnie zetknąłem, ale chodzi
o całe środowisko. Sieć relacji z osobami z Błękitnej jest dosyć gęsta i nie
ma tygodnia, żebym z kimś ze środowiska się nie kontaktował
# Przetrwały choć nie wszystkie
# Zdecydowanie. Jadwinia, oraz znajomości z poszczególnymi osobami,
z którymi utrzymuję sporadyczny kontakt
# Tak, zdecydowanie! Większość ludzi, którzy mnie w tej chwili otaczają
i na których zawsze mogę liczyć, to osoby z Błękitnej Czternastki. Moja
żona też wywodzi się z Błękitnej
# Mam kontakt głównie z młodszymi trochę od siebie instruktorami
z Błękitnej i BKIK oraz innych środowisk Hufca Siódemka. Z moim
pokoleniem błękitnym nieco mniej, głównie z Pawłem. Ale tak, wiele
harcerskich znajomości i przyjaźni przetrwało do dziś
# Niektóre przetrwały i to mimo różnic politycznych, co może być dowodem na to, że w Polsce dzisiaj strona liberalna i pisowska mogą ze
sobą rozmawiać
# Przetrwały i stanowią do dziś najważniejsze grono przyjaciół i znajomych, z tym najważniejszym przyjacielem na czele – moim mężem
# Przetrwały niektóre, wspaniali ludzie
# Większość moich najlepszych przyjaciół to osoby z Błękitnej, zresztą
wystarczy nawet hasło „Błękitna” i jest wspólny język

’00 - ’10
# Tak, wiele, na przykład moja żona; spotykamy się w starym gronie
i gramy w planszówki
# Oczywiście, że przetrwały, najbardziej przyjaźnie się z osobami, których byłam drużynową. I z tymi, z którymi łączyła mnie wspólna praca
instruktorska
# Nie tyle przyjaźnie, co znajomości. Rzeczywiście, gdzie się nie spojrzy,
obok mnie są Błękitniacy. To fantastyczne doświadczenie spotkać po latach kogoś, kto zna środowisko i komu w żyłach płynie błękitna krew
148

# Tak, w trakcie, kiedy nagrywamy tę rozmowę, jestem właśnie w Jerozolimie z dwoma moimi przyjaciółmi z harcerstwa – z Bartkiem i z Kubą,
których poznałem właśnie w Błękitnej
# Kontakt został, ale przyjaźnie – nie
# Tak. Moi najlepsi przyjaciele to ludzie z harcerstwa, większość pozaharcerskich przygód przeżyłem z ludźmi poznanymi w Błękitnej i Czternastce
# Tak, wiele, często zostaje sympatia i dobre relacje – z Basią i Ewą, Magdą, Marianną
# Część przyjaźni przetrwała, ale osoby, z którymi nie utrzymuję kontaktu, bardzo miło wspominam i chętnie bym je zobaczyła
# Przetrwały, zawsze jak mam jakąś dziwną potrzebę, to wiem, że są
ludzie którzy pomogą, nawet jeśli od pewnego czasu się nie widzieliśmy
# Taak, przetrwały i bardzo sobie cenię te przyjaźnie. Bliskie relacje łączą
mnie do dziś z dziewczynami z zastępu, drużyny i szczepu
# Oczywiście, aktualnie jestem z przyjaciółmi, których poznałem w harcerstwie, w Jerozolimie
# Niestety raczej nie
# No jasne, na studiach i w pracy; w szczepie była moja siostra, kuzyn i brat
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Jaką harcerską przygodę pamiętasz do dzisiaj?
’50 - ’60
# Obóz harcerski na Mazurach – wypłynęliśmy dwoma kajakami na jezioro, dwóch kolegów w jednym kajaku, a ja w drugim. Rozpoczęliśmy
wojnę na wiosła, kajak kolegów się przewrócił, a że koledzy nie bardzo
umieli pływać, to musiałem ich dwóch doholować do brzegu. Wejście
zimowe na Śnieżkę na nartach i potem zjazd na dół to Bierutowic
# Na obozie nad Jeziorem Charzykowskim w 1960 płynęliśmy na drugi
brzeg, aby odwiedzić obóz dziewczyn z Warszawy (brzegiem było 15 km
marszu). Przy brzegu zobaczyliśmy dziewczyny krzyczące za jedną z nich,
która weszła głęboko w wodę, zrozpaczona jakąś sytuacją obozową. Niuda rzucił się do wody z kajaku, żeby ją ratować, ale ona szybko go ominęła
i popłynęła w drugą stronę. Okazało się, że była bardzo dobrą pływaczką,
ostatecznie wróciła na brzeg, a my zostaliśmy bohaterami obozu
# Całą masę, każde zimowisko i obóz, w Szklarskiej Porębie rozwaliłem
komunistyczny pomnik stojący przed hutą szkła
# Na obozie w Zgonie w 1958 mieliśmy wystawiony beczkowóz z wodą,
według zaleceń sanepidu, ale wodę nabieraliśmy kajakiem na środku jeziora do 40-litrowego baniaka; kiedyś miałem wodę i w baniaku, i w kajaku, więc musiałem go pchać wpław

’70 - ’80
# Podczas trwania jednego z obozów harcerskich razem ze swoim zastępem, po otrzymaniu pozwolenia od komendy, poszłyśmy do sklepu
w pobliskiej wsi. Jednak przez ogólne zmęczenie i niewyspanie, zatrzymałyśmy się po drodze u jednego z mieszkających tam ludzi i poprosiłyśmy go o możliwość paru godzin snu w jego stodole. Po otrzymaniu tej
zgody spędziłyśmy w niej resztę dnia
# Wspólny marsz drużyny w świetle księżyca po polu ściętym mrozem,
a dookoła tylko gwiazdy; pamiętam też, jak szliśmy na manewrach z drużyną i Fiedziu wszedł do jeziora, bo zasnął w marszu. Miłym zasko150

czeniem jest dla mnie to, że harcerstwo niewiele się zmienia – namioty,
pionierka, kuchnia, mundury, nie ma prądu na obozie, transport jest zdezelowany jak zawsze
# Na obozie w 1984 był bieg dla kadry, razem z Majkelem szliśmy
na światło latarki. Nagle wpadliśmy do meandrującej rzeki; najpierw
ratowaliśmy zegarek elektroniczny Majkela, w tamtych czasach (lata
osiemdziesiąte) niezwykle cenny. Na obozie w Sierosławku w 1985
ktoś z miejscowych doniósł do Służby Bezpieczeństwa, że harcerze byli
w mundurach w kościele – efektem były szykany i kuriozalna kara dla
całego obozu – straciliśmy przydział papieru toaletowego. Pod sam koniec
komuny obóz w Szwecji, w Niemczech i obóz stały – to wszystko w ciągu
dwóch miesięcy, jeden po drugim.
# Podchodzenie na obozie – raz byłem w zastępie laczkowym, który spał
w gotowości do akcji w razie alarmu podchodzeniowego, kiedyś złapali
dwóch i zamknęli w ziemiance, ale jeden uciekł, udało się go dorwać
dopiero po pościgu na motocyklu, z ostatnim etapem w jeziorze – Grociu
w gatkach kąpielowych go złapał. Biała Służba podczas pierwszej wizyty
papieża w 1979, długi dojazd pociągiem, wszyscy byliśmy bardzo zmęczeni, na najwyższych obrotach; stojąc w szpalerze zdobyłem autograf
papieża, bo zrobiłem krok naprzód tuż przed nim i ochroniarzom nie
bardzo wypadało mnie zatrzymywać, papież sam się wpisał
# Wyjazd z Ewą i Hanką w Polskę autostopem; ubrane w kimona, bez
jedzenia i pieniędzy pod hasłem „zjemy to, co da nam natura”. Niestety
nic nie dała. Głodne i wyziębione szłyśmy w nocy przez puszczę, słysząc
w ciemnościach, że ktoś nas śledzi. Przetrwałyśmy do rana, ukryte w paśniku, trzęsąc się z zimna i strachu
# Jest ich wiele, Zimowisko w Komańczy, mieszkaliśmy w szkole, niedaleko Klasztoru Sióstr Nazaretanek, gdzie przebywał w czasie swojego internowania Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński. Mieliśmy
okazję widywać siostry, które rano udawały się po mleko. W tamtych
latach mleko sprzedawane było w szklanych butelkach, pakowanych do
plastikowych skrzynek. Siostry miały zwyczaj zjeżdżać w swoich zakon151

nych strojach na tychże skrzynkach „z górki na pazurki” ze wzniesienia,
na którym stał klasztor do głównej drogi, gdzie mleczarz pozostawiał
mleko. Widok zakonnic trochę jak z filmu Louisa de Funès. Bodajże
na tym samym zimowisku miałam jakieś szczęście znaleźć się w grupie
z druhem Włodziem na wyprawie w zimowym, bieszczadzkim lesie, widok na zawsze pozostanie w mej pamięci, bo takich zim możemy szukać
tylko w Bieszczadach. Drzewa skute lodem, śnieg po pas, a zaspy jeszcze
głębsze. Włodziu prowadził nas na azymut, wyprawa miała trwać do
obiadu, ale przedłużyła się do kolacji, takie były sprawności druha przewodnika oraz taka zima w Bieszczadach. Byłam już wtedy studentką medycyny, ratowałam tych, którzy podupadli na duchu i osłabła im kondycja
fizyczna Glukardiamidem i pierniczkami w czekoladzie. Takie to były
leki w tamtych czasach. Ku mojemu zdziwieniu moimi podopiecznymi
okazali się głównie chłopacy. Był to też wspaniały czas obcowania z przyrodą, podziwiania jej majestatu i piękna
# Chodziliśmy z grupą harcerzy na judo. Z okazji dnia dziewczyn postanowiliśmy zrobić dla nich przedstawienie, śpiewając do płyty muzycznej. Wszystkie role, także żeńskie, odgrywali chłopacy. Zbyszek,
który ma 190 centymetrów wzrostu, grał kopciuszka, ja którąś z sióstr,
byliśmy przebrani za kobiety – podebrane peruki, długie spódnice.
Przedstawienie cieszyło się aplauzem, także nasze przebrania, kopciuszek 190-centymetrowiec próbuje śpiewać. W tych strojach poszliśmy
na judo, wzbudzając zdumienie. Z tym przedstawieniem potem pojechaliśmy do domu dziecka w Kobylnicy, którym się opiekowaliśmy.
Wychowawczynie pokładały się ze śmiechu. Potem zrobiliśmy dzieciakom grę terenową
# Przyjęcie do Kręgu, do szczepu, warty nocne, cisza i wsłuchiwanie
się, czy ktoś podchodzi, czy zwierzyna, czy patyki same pękają, bezruch na warcie i wsłuchiwanie się w mrok. Ćwiczenie bezszelestnego
chodzenia po lesie, żeby nie łamać patyków – jak Indianie. Ciekawe
jest to, jak dużo dzisiaj tych rzeczy wykorzystuję – las, węzły, chodzenie po cichu
152

# Moje harcerskie życie to jedna wielka przygoda. Właściwie cały okres
licealny był podporządkowany na pierwszym miejscu harcerstwu, potem
dopiero była nauka, inne rozrywki i sprawy doczesne. Do tego stopnia,
że jak organizowaliśmy 65-lecie Błękitnej, to nawet nasz srogi matematyk, prof. Zygmunt Jakubowski, zwany „Paździorem”, na całkowitym
„legalu” zwalniał nas tygodniami z lekcji, kiwając tylko ze zrozumieniem
głową. Przygoda to coś, co nas zaskakuje. Przygód było też wiele, właściwie co wyjazd to jakieś przygody i trudno wybrać jedną i opowiedzieć
o niej jako tej najważniejszej. Ale może ponieważ najcenniejsza jest relacja
międzyludzka, a także działanie zbiorowe wśród grupy, która doskonale
się ze sobą rozumie, wspomnę obóz wędrowny drużyny Cichociemnych
w Bieszczadach latem 1983 roku. Cały wyjazd był rewelacyjny. Było nas
pewnie z piętnastu chłopa, gdzieś zachowało się kilka zdjęć. Chodzenie
po górach, rozstawianie namiotów, gotowanie na palnikach benzynowych,
ogniskach, granie w karty, w piłkę nożną, tradycyjne drużyny: Winogrady
kontra Grunwald (chyba tylko dwóch kolegów było z Rataj). Po jakimś
tygodniu dotarliśmy w okolice Baligrodu, gdzie było zgrupowanie obozów
harcerskich tak zwanej Operacji Bieszczady 40, w której brało udział między innymi poznańskie BKiK. Nasz biwak ulokował się w lesie nieopodal,
we wsi i w okolicy obozu został przeprowadzony dyskretny rekonesans.
Głęboką nocą udało się podejść niczego niespodziewających się obozowiczów i „splądrować” ich dobytek. Wynieśliśmy proporce, totemy, inne
części wyposażenia, nie wzbudzając żadnych podejrzeń warty i nie budząc
śpiących, pewnie zmęczonych pracą harcerzy. Akcja zaplanowana i przeprowadzona koncertowo, godna wyszkolenia patronów naszej drużyny.
Rankiem, po odespaniu podjętego wysiłku, triumfalnie wmaszerowaliśmy
do zrabowanego obozu aby oddać wszystkie fanty. Muszę przyznać, że zostaliśmy przyjęci godnie, w uznaniu naszych czynów. Poczęstowano nas
obiadem i wydano stosowne pismo, o ozdobnym charakterze, potwierdzające nasze zasługi. Podchodzenie, ta jakże harcerska umiejętność, stało się
poniekąd naszą specjalnością, zawsze szeroko dyskutowaną na zbiórkach
i przy ogniskach, którą z upodobaniem kultywowaliśmy w tamtych czasach
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# Lubię wspominać dzień Cichociemnych z obozu w Warlubiu, po którym nad ranem złożyłem Przyrzeczenie. Ale chyba najbardziej zapadły
mi w pamięć spływy i wędrówki, te brzegiem morza i te po górach, szczególnie lubiłem fale polegające na chodzeniu brzegiem morza. Jakbym
miał wybrać jedną przygodę, to nie wiem, czy powinna to być historia
o pożarze w kuchni przez przypadek polanej benzyną, który później gasiłem w kąpielówkach; o staruszce na rowerze, która prawie dostała zawału,
słysząc Jacha krzyczącego „ratunku!” z bagażnika naszego samochodu,
o nurkowaniu na obozie, czy o czymś jeszcze całkiem innym…
# Uzyskana sprawność „Trzy Orle Pióra”, wywodząca się z przedwojennej tradycji. Zdobywający ją musiał zaliczyć dobę bez jedzenia (zaliczyli
prawie wszyscy, mimo wielu wyrafinowanych pokus), dobę bez mówienia
(zaliczyły trzy dziewczyny); dobę radzenia sobie samotnie w terenie bez
namiotu; wyposażona w trzy zapałki, menażkę i śpiwór, musiałam sobie
zorganizować posiłek na ognisku i nocleg; nad ranem obudził mnie przeraźliwy ryk dużego zwierza, który zbliżał się do kępy buków, na których
zrobiłam legowisko; słońce jeszcze nie wyszło, więc trudno było dojrzeć
co to; okazało się na szczęście nie był to jednak niedźwiedź, a jakaś zbłąkana krowa (wtedy w Bieszczadach wypasano stada krów, których nie
spędzano do obór na noc; były o tym nawet piosenki)
# Było ich sporo. Opowiem może jedną, zabawną, która zdarzyła się
na obozie w Łagowie. Byłam zastępową i któregoś dnia miałam za zadanie trochę posprzątać w namiocie komendy obozu. Maciej (szczepowy) poinformował mnie, że w skrzyni są granaty i inne materiały
wybuchowe, świece dymne i tym podobne. Uważałam więc szczególnie,
sprzątając okolicę owej tajemnej skrzyni. Po kilku dniach Maciej prowadził szkolenie z maskami przeciwgazowymi. Wędrowaliśmy długo
po leśnych chaszczach… Raz w maskach – raz bez. Na zakończenie
mieliśmy odnieść maski do namiotu komendy i położyć je niedaleko
owej tajemniczej skrzyni. Gdy cała grupa była w namiocie, komendant,
zamknął szczelnie namiot, rzucił świecę dymną wydając polecenie:
„Maski włóż!” Niestety nikt nawet tego polecenia nie słyszał. Wszyst154

kie dziewczyny (no, był jeden wyjątek) rzuciły się w popłochu na ściany
namiotu i, wyrywając z ziemi śledzie, rozpierzchły się na cztery strony
świata! Tak więc szkolenie okazało się nieskuteczne
# Obóz wędrowny drużyny w Bieszczadach na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Ciągłe wchodzenie w elektryczne pastuchy.
Kilkanaście godzin marszu codziennie. Znalezienie ludzkich szczątków
na zapomnianej górze w Bieszczadach (okolice Chmielu) i pochowanie
ich. Potem noc u starej gospodyni, która wciąż bała się mówić o latach
czterdziestych i pięćdziesiątych, a potem bardzo się otworzyła
# Nie da się wybrać jednej; to cały łańcuch przygód różnego rodzaju.
Przeżyliśmy razem okres Solidarności, podziemia, topiliśmy się na spływach, łamaliśmy sobie kończyny, wspinaliśmy się, skakaliśmy ze spadochronami, bywało, że odwiedzaliśmy areszty śledcze… Ten okres to
jedna wielka przygoda… W sumie trwa do dziś

’90
# Na pierwszym Biegu Harcerskim zwymiotowałem, ale musiałem biec
dalej; potem wpadłem na śpiącą krowę i darłem się naprawdę głośno – lot
na księżyc nie zrobił by na mnie wtedy większego wrażenia
# Trzy Pióra – to było prawdziwe wyzwanie zrobić to trzy lata z rzędu;
pamiętam też jak kogoś odprowadzaliśmy na Trzy Pióra i było potem
wezwanie gwizdkiem na pomoc – natychmiast tam pobiegliśmy, wszystko dobrze się skończyło; miało się wtedy poczucie zaufania do ludzi.
Na rajdzie NSZ zaczynaliśmy od łapania ludzi (harcerzy) w miejscu publicznym, bezkarnie, na ul. Dąbrowskiego… Dzisiaj by to nie przeszło.
Kazachstan – jakaś część mnie została tam, ze Stepowymi Orłami, w tym
miejscu niesamowitym
# Rajd patrolem na bagna biebrzańskie, szliśmy wzdłuż rzeki Biebrzy
przez kilka dni bez kontaktu z cywilizacją. Trudna wyprawa na Wołowiec zimą z Maciejem, jego złamana noga, transport GOPR-u i potem
powrót do Poznania pociągiem; powrót patrolem z rajdu samochodem
Zygacza w osiem osób i zatrzymanie przez policję
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# Powrót z fali zastępu wozem strażackim (1990, Danków), fala zastępu w Tatrach–1991 (nocne wędrowanie z zupełnie niedoświadczonymi
dziewczynami po górach, przejście przez Szpiglasową Przełęcz, nocleg
w Pięciu Stawach), pierwsze instruktorskie kroki z „Leśną” na obozie
w Słupieniach
# Trudno mi wybrać jedną. Całe harcerskie życie było nimi usiane. Ale
z dziwniejszych: zbiórka śmigusowo–dyngusowa szczepu, która zaczęła
się od polewania sikawkami, potem były wiadra, a potem wylądowałam
w ciuchach w jeziorze Rusałka. Zgubiłam jednego trampka (zleciał mi
w wodzie z nogi) Wracałam tramwajem w jednym bucie, cała mokra. Był
początek kwietnia. Mój trzeci miesiąc w Błękitnej Czternastce
# Na wołowej skórze nie dałoby się spisać, tyle było
# Wyjazd instruktorski do Szwajcarii na zaproszenie tamtejszych skautów, którzy wszystko tam zorganizowali; mieszkaliśmy w ich harcówce,
na wycieczki chodziliśmy w Alpy; oni przygotowywali obiad jednego
dnia, kolejnego – my, wcześniej odwiedzili nas na obozie w Lubiniu,
a jeden z nich studiował w Polsce
# Mały jelonek, który podczas obozu w 1999 roku atakował Kohorciarzy
i siał ogólny popłoch; całe harcerstwo to przygoda
# Zimowa wyprawa na Tarnicę w okropnej pogodzie, pierwszy raz w życiu myślałam, że nie dam rady
# Wędrowny Załogi w Bieszczadach w 1994, wyjechało siedmiu, ale
do końca zostało tylko trzech, Gramol na każdym kręgu drużyny się
śmiał z tego
# Największą przygodą jest przyjaźń z moją żoną, Bocią; ale też inne:
obóz wędrowny w Bieszczadach w 1995, Rajdy Świętokrzyskie i obozy,
rajd Cichociemnych do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego i wyprawa dookoła Bałtyku Kręgu Instruktorskiego Kłuszyn w 1998 roku
# Wyprawa dookoła Bałtyku – to była petarda. Białe noce, robienie żarcia przy niewyobrażalnej ilości komarów, zepsucie i naprawianie samochodu w mieście Wang, tankowanie czerwonej benzyny (rolniczej) do
samochodów, renifery, odwiedzenie Narwiku, zatrzymanie przez poli156

cję (i jej prośby, żeby nie przekraczać prędkości, aby nie byli zmuszeni
wystawić nam mandatu, co mogłoby utrudnić zwiedzanie ich pięknego
kraju – i tym podobne) – niesamowite
# Podczas rajdu do Zielonki, w nocy, gdy prawie wszyscy już spali, starałam się z Matejkiem i Kacholem otworzyć opakowanie serka topionego,
niestety serek „eksplodował” i ubrudził śpiących – staraliśmy się, pękając
ze śmiechu, oczyścić ich śpiwory, ręce i twarze, nie budząc ich przy tym
# Wyjazd do Nepalu – wyzwanie organizacyjne i wymagające doświadczenie dla uczestników, pamiętam bąble na stopach i krwawiące rany od
pijawek; cały czas spędzony w Błękitnej dobrze wspominam
# Wędrowny w Bieszczadach w 1991 i znalezienie przez chłopaków czaszek żołnierzy z pierwszej wojny światowej, a następnie urządzenie im
grobów i zgłoszenie tego do jakiejś instytucji; nie pamiętam, do jakiej
# Nie sposób opisać jednej przygody. Jak wspominam tamten czas, to
myślę o całokształcie i czasem zakręci się łezka w oku, a czasem pojawi
uśmiech na twarzy…
# Wyjazd do Rajska koło Oświęcimia, na nadanie imienia Cichociemnego mjr. Piotra Szewczyka jednej ze szkół podstawowych. Pojechaliśmy tam z Pawłem „Gramolem” jako delegacja Załogi. Był jakiś pokaz
antyterrorystów, potem taka oficjalna nuda. Mieliśmy już wracać, kiedy
podszedł do nas jakiś oficjel i zaprosił na obiad. W restauracji siedziała
delegacja z urzędu, z Gromu (spadkobierców tradycji Cichociemnych)
i trzech Cichociemnych, tych prawdziwych, starszych panów o laskach.
A w tym my, dwaj siedemnastolatkowie. Podziękowano nam za przybycie, zostaliśmy przedstawieni jako delegacja drużyny z Poznania, która
dba o pamięć Cichociemnych. Wtedy panowie Cichociemni i Gromowcy
wstali i zaczęli klaskać. To było mocne, jakiś rodzaj zmieszania z patriotycznym dreszczem
# Moje pierwsze zimowisko w Szczyrku w 1993 i niebezpieczna przygoda
na fali drużyny – zgubiliśmy się pod Pilskiem i wszyscy byli tak zmęczeni
po ośmiu godzinach drogi w głębokim śniegu, że nie mieliśmy siły dalej
iść, a było już zupełnie ciemno. Wszyscy stanęliśmy razem, a ja z druży157

nowym, Jachem, ruszyliśmy szukać szlaku. W pewnym momencie wpadłem śnieg po pachy i nie dawałem rady sam się z niego wydostać, Jachu
wyciągnął mnie i wkrótce potem znaleźliśmy szlak. Wróciliśmy po ludzi
i niebawem wszyscy byliśmy w schronisku, które było całkiem blisko
# Pamiętam jeden rajd do Puszczy Zielonki, gdzie spaliśmy na zewnątrz
i akurat padał deszcz, następnego dnia totalnie mokry wracałem pociągiem do domu, ale to jest wspomnienie na sto procent pozytywne.
Poza tym mnóstwo historii z obozów, noclegi w dziwnych miejscach jak
dworzec (chyba w Grudziądzu) podczas małej fali w Wygoninie, nocleg
w klasztorze (chyba w Lublinie) w 1994, w klasztorze w Świętej Lipce
w 1992, Rajd Świętokrzyski (1993 albo 1994), pierwszy i jedyny kilkudniowy spływ kajakowy, na którym byłem, czyli Only Water na Kaszubach, poza tym różne turystyczne sytuacje w rodzaju czekania na jakichś
zagubionych kolejowych stacyjkach we wschodniej Polsce i tym podobne. Generalnie bardzo dobrze wspominam obozy (w całości, ale przede
wszystkim fale) i szczególnie ogniska; od strony turystycznej naprawdę
jest mnóstwo miejsc, w których nigdy bym nie był, gdyby nie Błękitna.
Poza tym wspólne marsze przez las w zimie i mnóstwo historii związanych z harcerską turystyką
# Wyjazd do Szwajcarii z wizytą u tamtejszych skautów oraz dwutygodniową pielgrzymkę autokarową do Włoch połączoną z audiencją u papieża Jana Pawła II. Wyjazd do Szwajcarii – to była przygoda
i momentami prawdziwe szaleństwo. Na przykład w drodze powrotnej
zwiedzaliśmy Wenecję (bardzo szybko) i Pragę (w środku nocy). Potem
przekonywaliśmy Szwajcarów, że to była najkrótsza droga do domu
# Wyjazd do Kazachstanu w 1997 roku, ale też każdy obóz, zbiórka, rajd,
zimowisko – były wielką przygodą
# Czas, w którym harcerstwo było najważniejsze w moim życiu
# Nie lubiłam wart nocnych ani biegów w nocy. Wkurzały mnie niepotrzebne nocne alarmy, by sprawdzić z latarką, czy każdy ma dobrze
przyszytą lilijkę i równe getry (BŁAGAM!), lubiłam za to ogniska, dyżury w kuchni, zajęcia w podobozach, do dziś pamiętam masę piosenek
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i nasze hymny drużyn śpiewam dzieciom na dobranoc. Najlepsze obozy
w moich wspomnieniach to Lubin i Dziki. Jak już byłam przyboczną
i drużynową, lubiłam planowanie atrakcji obozowych dla dziewczyn.
Wspomnienie to też używane do dziś przez moje córki chustki z obozów
wędrownych Skrzydeł; nie umiem jednej przygody wymienić, ale raczej te
pierwsze z czasów gdy nie pełniłam żadnej funkcji i byłam wolna i swobodna, potem weszło większe poczucie odpowiedzialności, dojrzałość,
z czasem „otworzyły mi się oczy”. Jak byłam kucharką na zimowisku
w Murzasichlu, nie chciały mi się dogotować kurczaki na rosół i poroznosiłam po kilka sztuk kur po chatach obok, by gospodynie mi dogotowały
w swoich garnkach. Na fali nad morzem zabrała mnie i Paulinę fala, chyba zrobiło się niebezpiecznie i uratował nas Kuba. W Starym Gierałtowie
na biegu harcerskim po zmroku spotkał nas WOP-ista w lesie, nakrzyczał
na nas i sprowadził do szkoły, a my za to dostaliśmy jakieś „kije”. Pamiętam też, że na jakąś sprawność albo kije, trzeba było stać na baczność,
a nas gryzły komary i nie wolno się było ruszyć. Widzę, że mam same
straszne wspomnienia, ale wtedy to wszystko pachniało przygodą
# Pamiętam topienie się bagnie, gdy robiłam Trzy Pióra – ale sama się
wyłowiłam; pamiętam też ogniska trwające do rana i ulubioną piosenkę
„Zaułki”; pamiętam grającego Kubę i to, że głównie chłopacy grali; całe
harcerstwo to przygoda i styl życia
# Na obozie wędrownym w Bieszczadach zrobiliśmy w sumie ponad
dwieście kilometrów, Gól nie mógł być od początku, a my część trasy
z Nowego Łupkowa przejechaliśmy pociągiem – kiedy przyjechał Gól,
musieliśmy cofnąć się i cały ten odcinek przejść jeszcze raz pieszo
# Wszystkie. Było ich mnóstwo. Może z pierwszego mojego obozu z Błękitną Czternastką w Ujsołach, gdy miałam być na obozie tylko dwa tygodnie, i rodzice mieli mnie odebrać podczas wielkiej fali w Częstochowie
na ŚDM z JP2, ale za nic nie chciałam wrócić wcześniej; zdecydowanie
pierwszy obóz w Ujsołach, tam wszystko było wspaniałą przygodą! Przyjaciółki: Ola, Magda i Przytulajska, z którą później razem współpracowałyśmy w BKiK i dzięki niej zdobyłam stopień instruktorski wędrowniczki
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# Każdą. Każdego roku w maju spływ Only Water – i pierwsza wywrotka
na Wełnie w 1995 z Wojtkiem
1995 – obóz wędrowny w Bieszczady, na koniec z 7 osób ze względu na tr udy wędrówk i zosta ł dr uż y now y Janek , Maur yc y i ja
1995 – obóz Lubiń – pierwszy nocny orienteering, podchodzenie obozu, pierwsze Trzy Pióra, zwiad zastępu i przerzucanie zboża w zamian
za obiad z kotletami schabowymi. Tego samego roku Przyrzeczenie Harcerskie w bunkrach Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego z Arturem
1996 – zimowisko Stary Gierałtów – zagubienie zastępu zimą w górach
na zwiadzie, który potem w punktacji wygraliśmy
1996 – obóz Banica – przyjęcie do Kręgu Czternastaków i Cichociemnych, gra leśna dotycząca Cichociemnych, fala do Krakowa, drugie Trzy
Pióra
1997 – zimowisko Murzasichle – wycieczka drużyny na Zawrat, dość
nieodpowiedzialna, ale życiowo potrzebna
1997 – Stare Załucze – zjazd linowy przy obozie, na którym zjeżdżaliśmy na „gruszce” czyli trzymając się dużego karabinka (bez jakiejkolwiek
uprzęży), sprawność drzewo (doba na drzewie), trzecie Trzy Pióra, gry
i manewry na poradzieckim poligonie
1998 – zimowisko Mchawa – wycieczka drużyny na Połoninę Wetlińską
i problem z powrotem na czas, gdy nie pojechał ostatni autobus
1998 – obóz wędrowny w Bieszczadach z Patrykiem, Antkiem, Jachem – który tym razem ukończyliśmy bez strat w ludziach
1998 – wyjazd instruktorski dookoła Morza Bałtyckiego przez Sankt
Petersburg na Nordkapp – pamiętam, że non stop przez kilkanaście dni
jechaliśmy w dzień i w nocy, zmieniając się za kółkiem
1998 – obóz Stare Kiełbonki – fala jako spływ całego szczepu po Krutyni,
ostatni obiad szczepu to posiłek z grzybów znalezionych w lesie, bo skończył się budżet, moje zobowiązanie instruktorskie
1999 – zimowisko Krasna-Luta: wycieczka drużyny na Wykus w Górach
Świętokrzyskich
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1999 – tygodniowy obóz wędrowny drużyny w Tatrach i nocowanie w
większości schronisk, Bartek wniósł w plecaku trochę kamieni na Wrota
Chałbińskiego, które włożyli mu życzliwi koledzy
1999 – obóz Huta (Bory Tucholskie) – namiot-komenda w podobozie
drużyny na palach, sprawność Wyrypa (tekst zmęczonego Antka jako
odpowiedź na prośbę „podaj latarkę” – „ale latarkę czego?”), ostatni obóz
z lekarzem szczepu Wujkiem Rachlewiczem przed jego śmiercią, wizyta
Augusta Chełkowskiego, również na kilka miesięcy przed jego śmiercią
2000 – zimowisko Szczawnica – pamiętam tylko, że byłem oboźnym i
przez te kilkanaście dni zimowiska spałem tylko kilkanaście godzin
2000 – obóz wędrowny drużyny na Ukrainie – Lwów, Czarnohora, Kamieniec Podolski, znów Lwów i spotkanie z Papieżem, Odessa, Krym
2 0 0 0 – w s p ó l n y p o d o b ó z m ę s k i z N SZ , f a l a d o To r u n i a
2000 – zlot ZHP w Bednarach i wielka wichura w dniu rozstawiania
obozowisk, która położyła większość namiotów i złamała jeden z filarów
wielkiej obozowej bramy, budowanej przez Kubę
2001 – zimowisko Małe Ciche i zimowe przejście drużynami Cichociemnych i NSZ przez Szpiglasową Przełęcz. Marek na naszych oczach
zjechał kilkanaście metrów z lawiną deskową. Wyprawa prowadzona była
przez Maćka
2001 – wyprawa dookoła Morza Czarnego i próba zdobycia Elbrusa.
Paweł, Antek, Olek, Tomek i ja. Dzika wyprawa z koczowaniem na
dworcach, wizytą w ambasadzie Polskiej w Ankarze, brakiem zgody na
przejazd przez granicę gruzińsko-rosyjską (rejon Czeczeni i działań wojennych), cofanie się przez całą Gruzję z wygasającą wizą i wodolot z
Batumi do Soczi, dotarcie na 5400 metrów na przełęcz pod Elbrusem i
szczęśliwy powrót
2001 – obóz Świeradów Zdrój z falą do Pragi organizowaną przez Bogusię
Koniec 2001 – smutne odejście części drużyn z Błękitnej Czternastki
2002 – zimowisko Zawoja Wełcza i wycieczka szczepu przy pięknej pogodzie na Babią Górę
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2002 – obóz Huta Różanecka z falą do Lwowa i Kamieńca Podolskiego.
Eksperyment ze wszystkimi drużynami i komendą główną w jednym
obozie. Zbyt wczesna wizytacja sanepidu podczas pionierki, co spowodowało ich przerażenie
2003 – Zimowisko Międzygórze (Kotlina Kłodzka) – Styl astronomiczny. Narty na Czarnej Górze
2003 – obóz Szymbark – Kaszuby, fala szczepu nad morze do Słowińskiego Parku Narodowego i pamiętne zdjęcie na wydmach. W związku
z problemami z sanepidem zarejestrowany jako obóz wędrowny
2004 – zimowisko Spindlerowy Mlyn w Czechach – narty, narty i jeszcze
raz narty!
2004 – osiemdziesięciopięciolecie Błękitnej Czternastki i nadanie nowego
sztandaru. Szefem kapituły Jerzy Chrzanowski
# Fala na zimowisku w Szczyrku w 1992 roku. Trochę zmieniliśmy planowaną trasę i poszliśmy przez zasypane śniegiem góry z Markowych
Szczawin na Halę Miziową. Zajęło nam to jedenaście godzin. O zmroku,
bez ciepłego posiłku, zmarznięci, zmęczeni i głodni, cudem trafiliśmy
do starego schroniska na Miziowej. Pamiętam dzielną postawę Janka – naszego ówczesnego drużynowego – który dodawał otuchy i wspierał, szczególnie młodszych kolegów
# Pamięć na szczęście póki co służy, więc mogę wymienić ich więcej niż
kilka. Zwierzęta spotykane nocą w lesie, szukanie po kolana w śniegu
nieprzetartych szlaków w górach (niby schodząc z Pięciu Stawów Doliną Roztoki nie można się zgubić, ale i tak…), podchodzenie i gonienie
podchodzących. Z bardziej egzotycznych rzeczy chyba wyjazd w 2000
roku do Kazachstanu i komendantowanie obozowi Stepowych Orłów.
Już sama podróż pociągiem była przeżyciem – to chyba liczy się jako
Kolej Transsyberyjska? A potem organizowanie zajęć dla harcerzy niewiele rozumiejących po polsku, w dziwnych okolicznościach przyrody – małe kępki lasu na bardzo dużym stepie. Słonina i chleb podawane
jako dodatek do absolutnie każdego posiłku. Okazuje się, że pisać rozkazy
po rosyjsku wcale nie jest tak trudno, chociaż teraz już bym pewnie nie
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umiała. Jednym z uczestników był chłopak, który uciekł do Kazachstanu
z rosyjskiej armii – to był jedyny mundur, jaki miał. Trochę straszna
była sytuacja, kiedy jedna z dziewczyn podczas nocnego alarmu wpadła
w kogoś po ciemku twarzą i efektownie odgryzła sobie kawałeczek wargi.
Krwawiła strasznie. Odwieźliśmy ją do Czkałowa (gdzie Stepowe Orły
działały) i ostatecznie pomocy udzielił jej ksiądz Kuryłowicz (opiekun
drużyny i człowiek wielu talentów), bo w kazachskim szpitalu w środku
nocy nie dało się znaleźć nikogo decyzyjnego. Jedno z moich lepszych
doświadczeń, także dzięki Jagnie i Antkowi, którzy tam ze mną byli
# Kazachstan!!! W 1997 roku piątka instruktorów z Błękitnej (Jasiu,
Piotr, Ania, Gosia Martinek i ja) pojechała do Czkałowa (Kazachstan),
aby zorganizować obóz harcerski dla dzieci mieszkającej tam Polonii.
Trudności związane ze zorganizowaniem tego wyjazdu piętrzyły się od
samego początku. Nigdy wcześniej, ani później – w moim życiu – nie
miały miejsca tak zaskakujące wydarzenia, zbiegi okoliczności czy spektakularne cuda, jak wówczas. Na samym początku trudno było znaleźć
chętnych instruktorów do wyjazdu, potem pieniędzy. Kiedy udało się
skompletować ekipę i fundusze, a do planowanego terminu rozpoczęci obozu zostało mniej niż trzy tygodnie, okazało się, że cały obozowy
sprzęt (namioty wojskowe, menażki, mundury), który miał jechać do
Kazachstanu, niestety zostanie w Polsce. Sprzęt miał jechać ciężarówką zawożącą materiały budowlane potrzebne do budowy czkałowskiego
kościoła. W lipcu 1997 roku w Polsce była powódź („powódź tysiąclecia”), dlatego ciężarówki, które miały jechać do Kazachstanu zostały w Polsce, aby pomagać usuwać skutki powodzi. Do dziś pamiętam
jak wraz z ks. Krzysztofem siedzieliśmy w mieszkaniu druha Ireneusza
Smóla i w obliczu braku możliwości przetransportowania tam namiotów
bliscy byliśmy zrezygnować z tego wyjazdu. Wówczas Wujek Janusz Rachlewicz stanowczo zaprotestował. Uznał, że to niemożliwe, aby w tej
chwili zrezygnować, że musimy tam pojechać, przetrzeć szlaki i pokazać,
że realnym jest zorganizowanie obozu w Czkałowie. W ciągu paru dni
zostało zorganizowanych kilka małych namiotów trzy–pięcioosobowych,
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które mieliśmy zabrać ze sobą pociągiem. Początkowo mieliśmy nadzieję,
że do Kazachstanu pojedziemy bezpośrednim pociągiem w towarzystwie
studentki mieszkającej na stałe w Kazachstanie, a studiującej w Krakowie, która na wakacje jechała do Czkałowa. Liczyliśmy na jej znajomość
języka rosyjskiego oraz realiów Rosji i Kazachstanu. Ostatecznie musieliśmy pojechaliśmy sami z przesiadką w Moskwie. Nie było wówczas
możliwości kupna biletów kolejowych na całą trasę. W Polsce mogliśmy
kupić bilety wyłącznie do Moskwy. Dopiero tam mogliśmy kupić bilety
do Pietropawłowska, gdzie miał na nas czekać ks. Krzysztof Kuryłowicz (Polak), proboszcz czkałowskiej parafii. Bardzo nam zależało, aby
w Moskwie ktoś pomógł nam w kupnie biletów na dalszą podróż oraz
transporcie po stolicy Rosji. Pociąg do Kazachstanu odjeżdżał zupełnie
z innego dworca kolejowego (w zupełnie innej części Moskwy) niż ten,
na który przyjeżdżał pociąg z Poznania. Dodatkowo pociągi do Kazachstanu nie jeździły codziennie. Naszą „nadzieją” na kontakt w Moskwie
był Grzegorz, którego kolega przebywający wówczas (o ile dobrze pamiętam) w Londynie miał kolegę, który mieszkał w Moskwie. Grzegorza nie
było w tym czasie w Polsce, więc kontaktowaliśmy się z jego żoną Kasią.
W 1997 roku nie mieliśmy telefonów komórkowych, gmaila, WhatsAppa
czy innych tego typu wynalazków ułatwiających komunikację… Mieliśmy co najwyżej telefony stacjonarne – i to nie wszyscy. Dodatkowo
mogliśmy wysyłać faksy i telegramy Pocztą Polską. Na 8 godzin przez
odjazdem naszego pociągu po raz ostatni dzwoniliśmy do Kasi z pytaniem, czy ma dla nas namiar na kogoś kto mógłby nam pomóc w Moskwie. Niestety nie miała… Pociąg jadący z Niemiec do Kazachstanu
zatrzymywał się w Poznaniu o drugiej w nocy dosłownie na kilka minut.
Byliśmy jedynymi pasażerami wsiadającymi do tego pociągu. Okazało
się, że brakuje wagonu z naszymi kuszetkami. Nie mogliśmy dogadać się
z rosyjską obsługą pociągu, która w zamian za kuszetki oferowała nam
inny wagon podstawiony specjalnie dla nas z miejscami wyłącznie do
siedzenia… I w całym tym zamieszaniu podszedł do mnie Plama i mówi:
„Hania, zobacz co znalazłem. To było przyklejone do słupa na peronie”.
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I pokazuje mi kartkę: „Harcerze jadący do Kazachstanu! Kontakt w Moskwie (podane imię, nazwisko i numer telefonu)”. Właścicielem numeru
telefonu okazał się moskiewski korespondent Polskiego Radia, w którego
mieszkaniu spędziliśmy dwie noce, czekając na pociąg do Kazachstanu.
To były podarowane trzy dni na zwiedzanie Moskwy. Zaplecze faksowo-telefoniczne naszego gospodarza pozwoliło nam skontaktować się z ks.
Kuryłowiczem i uprzedzić go, że do Pietropawłowska przyjedziemy trochę później… Kiedy dotarliśmy do Czkałowa, wiedzieliśmy już jak wygląd step (bezkres po horyzont). Odczuliśmy klimat Kazachstanu (upały,
hulający po stepie wiatr i bardzo duże amplitudy temperatury w ciągu
doby). Poznaliśmy uczestników obozu, którzy w większości niewiele
mówili po polsku – a my niewiele po rosyjsku. Miejscem obozu miał
być plac przy budującym się kościele. Kładąc się spać tego dnia, każdy
z naszej piątki był przekonany, że niemożliwym jest zrobić obóz harcerski
w takich warunkach. Na szczęście nikt z nas tego na głos nie powiedział!
Następnego dnia rano wstaliśmy i rozpoczęliśmy budowę obozu… Wujek Rachlewicz miał rację. Przetarliśmy szlaki, wróciliśmy cali, zdrowi
i bardzo poruszeni spotkaniem z kazachską Polonią. Rację miał ks. Kuryłowicz, który chciał pokazać, że nie trzeba jeździć do Polski, aby przeżyć
harcerską przygodę. W Czkałowie powstało środowisko harcerskie „Stepowe Orły”, które nosi błękitne chusty. Mam nadzieję, że druh Ireneusz
i inni seniorzy nie żałują, że wówczas obdarzyli nas zaufaniem. To oni
zorganizowali dofinansowanie naszego wyjazdu, zakup sprzętu i małe
namioty turystyczne, w których ostatecznie odbył się pierwszy harcerski
obóz w Kazachstanie. Przez kilka następnych lat do Kazachstanu jeździli
instruktorzy z Błękitnej Czternastki i Hufca Siódemka
# Nie pamiętam jakiejś jednej, którą mogłabym opowiedzieć od początku
do końca. Pamiętam, że byłyśmy w drużynie bardzo kreatywne, wesołe
i pełne pomysłów. Pamiętam dużo śmiechu, spotkań i wyjazdów. Moja
mama mówiła, że odkąd zostałam harcerką, to w każdy weekend gdzieś
wyjeżdżałam – rajd, biwak, spotkania zastępu bądź zbiórki – na przykład
u Patrycji na działce. Nie będę oryginalna, jak powiem, że pamiętam kie167

dy dostałam krzyż, był to wspaniały ceremoniał – w nocy, podczas pełni
# Pionierka w Beskidzie Żywieckim w deszczu padającym nieustannie
przez trzy dni – chleb kupiony rano po południu był spleśniały. Drugim
wspomnieniem jest zimowe przejście z przecieraniem szlaku z Markowych Szczawin na Pilsko na wyjściu drużyny na zimowisku w Szczyrku
(szliśmy ponad dwanaście godzin, przecierając szlak) i tylko raz zgubiliśmy drogę; Najlepiej wspominam obóz wędrowny w Bieszczadach. Długie przejścia, biwaki pod gołym niebem, przeprawy przez potoki, porządkowanie mogił nieznanych żołnierzy z pierwszej wojny światowej – coś,
co zostało na zawsze w pamięci
# Obozy, rajdy świętokrzyskie, fale, wspólne wyjazdy w góry, ale najbardziej utkwiły mi w pamięci rajdy Cichociemnych do Puszczy Noteckiej
i samotne chodzenie na azymut nocą przez las
# Stwierdziliśmy, że w trakcie Chatki Robinsona dziewczyn znajdziemy je w nocy (to było podczas mojego pierwszego obozu). Udało nam
się, ale nas z kolei znalazł Olek, który był naszym drużynowym. Zima
(oboźny) przepompował nas tak, że później już nie mogliśmy się ruszać;
mimo, że obozy były superprzeżyciem, to na większości byłem jednak
jako instruktor, więc nie była to funkcja przyciągająca przygody. Zdaje
mi się, że mój pierwszy wyjazd z Cichociemnymi na obóz wędrowny
w Bieszczady był jednym z najbardziej pamiętnych przeżyć, ponieważ
jechaliśmy tam stopem i to był jeden z moich pierwszych takich prawdziwych wyjazdów w góry
# Harcerski wyjazd drogą lądową do Nepalu – wyczyn organizacyjny
i wspaniałe wspomnienia do dzisiaj
# Z okresu w Błękitnej zapadło mi w pamięci zachowanie komendy instruktorów na święcie latawca podczas naboru przy ulicy Bosej
# Rajd Kambodża – pojechaliśmy na niego w marcu w męskim błękitnym gronie Patrolem Starszoharcerskim w sześciu jednym samochodem (Warszawą) do Międzyrzecza. Pertraktacje z milicją, która
podczas kontroli wydała komendę „kolejno odlicz”, zatrzymane przez
naszych manewry wojskowe bo weszliśmy na pas strzelniczy na poli168

gonie… Przeprawa na golasa przez rzekę z przeciąganiem plecaków ze
sprzętem i ciuchami no i słodycz zwycięstwa
# Bieg harcerski, na którym z głodu zjadłyśmy z Moniką grzyba leśnego
i Wujek miał z nami niezły orzech do zgryzienia; ból brzucha jednak
szybko minął, nie był to grzyb trujący… Uczenie się grania na gitarze
na obozach, co doprowadzało niektórych do furii – ile można grać i śpiewać non stop tę samą piosenkę – ale jak się okazuje, że można
# Przeprawę całej drużyny Kohorty przez bagna w 1994 na obozie w Starym Załuczu. Rajd Kohorty w Tatrach
# Trzynaście lat w Błękitnej. Nic więcej i nic mniej. Dzięki temu nauczyłam się traktować życie jako przygodę
# Długo by wymieniać: zdobycie sprawności Trzy Pióra – wiele zawdzięczam kurom hodowanym w podobozie Kohorty na obozie w Stołuniu;
wycieczka na Tarnicę i oczekiwanie na starych w schronisku na zimowisku w Mchawie w 1998; budowanie masek i straszenie wartowników
na obozie w Stołuniu

’00 - ’10
# Kurs spadochronowy w Gdańsku, który uważam za zwieńczenie mojej
przygody w DM Cichociemni i w ogóle w harcerstwie
# Zimowe wejście z drużyną na Śnieżkę, strasznie i ciężko, ale zejście było
jeszcze ciekawsze: komuś spadł termos w przepaść, to było dla nas „wow!”,
ale dalej baliśmy się iść. Na rajdzie listopadowym poza trasami turystycznymi, weszliśmy szybem wentylacyjnym do bunkra, nocowaliśmy tam, chodziliśmy pod ziemią całkowicie sami, bez zasięgu telefonów. W 2007 roku
podchodziliśmy inny obóz, była druga droga, podchodzimy… podchodzimy… a ten obóz zwinął się dwa dni wcześniej, ale było wesoło, nie mieliśmy
wtedy poczucia straty czasu, bo spędziliśmy ten czas fajną ekipą
# Uściśnięcie ręki prezydenta RP Andrzeja Dudy na obozie w 2016
# Podczas wyjazdu w Bieszczady szłyśmy szlakiem granicznym i spałyśmy w chatce poleconej przez Marka, który był tam zimą, ale ostrzegał
nas przed wilkami – spałyśmy więc na piętrze, a wejście zastawiłyśmy
169

plecakami; w nocy obudził nas hałas, więc wszystkie dziewczyny spanikowane. Gdy tylko zobaczyłyśmy jakieś stworzenie, to obficie spryskałyśmy je „offem” na komary. Na wszelki wypadek były też w gotowości do
walki menażki. Rano zobaczyłyśmy napis na ścianie, że jest tu oswojona
szynszyla, którą można głaskać…
# W 2008 Skrzydła nie jechały na obóz, ale pojechałyśmy na pielgrzymkę
do Camino de Santiago. Przeszłyśmy razem szlakiem pielgrzymkowym
ponad 800 kilometrów, wszystkie miałyśmy ciężkie plecaki i odciski
na nogach, raz spaliśmy pod murem cmentarza razem z miejscowymi
# Wycieczka na Smrek na obozie w Świeradowie Zdroju – najbardziej
męcząca
# Na Chatce Robinsona podchodziłyśmy obóz, ale nie udało się – udawałyśmy odgłosy gołębi, aby się odnaleźć w ciemnościach. Jedna z dziewczyn wpadła do latryny; kurs drużynowych na Turbaczu, śliczna harcówka, w nocy paliłyśmy ognisko, przyszedł niedźwiedź
# Jechaliśmy parami autostopem do Gdańska na małej fali, Cichociemni
plus Więź. Pierwsza para szukała noclegu, bo brany wcześniej pod uwagę
w domu dziecka nie wypalił z powodu jakiejś epidemii wesz, wszystko
odbywało się spontanicznie
# Falę do Lwowa
# Gdy podchodziła nas BKiK i zdawaliśmy sobie z tego sprawę, jednak
udawaliśmy, że nic nie wiemy. W pewnym momencie poszłam się załatwić w krzaki i wtedy uświadomiłam sobie, że prawie nasikałam na podchodzącego, który wyglądał niczym pień drzewa. Udając, że wszystko jest
OK, ruszyłam po jakiegoś chłopaka i umówiłam się z nim, że pójdziemy
razem i gdy będziemy na wysokości leżącego w zaroślach, wskażę ręką
w przeciwnym kierunku niż leży (aby nie domyślił się, że o nim mówimy), a wtedy mój kompan się na niego rzuci. I złapaliśmy go!
# Jest ich bardzo wiele… ale chyba najpiękniejsze wspomnienia mam
z mojego pierwszego wędrownego w Pieninach, szlakami druhny Oleńki – genialny wyjazd, pełen śmiechu, wspaniałych pozytywnych relacji,
wyczynu, wędrówki i niesamowitych chwil
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# Na obozie na Mazurach w 2013 w Piasecznie skradziono nam proporce
i musiałyśmy je odzyskać, podchodząc obóz; pamiętam też budowanie
szałasu na Chatce Robinsona, bardzo nam się to podobało i z nastaniem
zmroku nie mogłyśmy się doczekać podchodzenia obozu, udało nam się
podczołgać koło komendy, do stołówki pilnowanej przez wartowników,
potem uciekałyśmy przed Kubą, a na sam koniec musiałyśmy odnaleźć
się całym zastępem w lesie, do rana piekłyśmy podpłomyki i zasnęłyśmy
dopiero, gdy świtało
# Obóz wędrowny w Rumunii – Piatra Crauiului i Fogarasze; nie wiem,
czy to się klasyfikuje jako przygoda, ale do głowy przychodzą mi dwie
rzeczy. Pierwsza: na zbiórce szczepu siedzieliśmy przy ognisku i byli
szczepowi opowiadali o Błękitnej. Kiedy skończyli, głos zabrał ówczesny
szczepowy i zostałem przyjęty do Kręgu Czternastaków. Kiedy po paru
latach na odwiedziny na obóz przyjechał Chrzan, pamiętał mnie z imienia i że był na moim przyjęciu do kręgu. Druga: spontaniczny wyjazd
w odwiedziny na zimowisko do Czternastki, na którym nieoczekiwanie zostałem poproszony o pomoc (nie byłem wtedy zrzeszony), no ale
„w każdej sytuacji pomóc Czternastakowi”. W efekcie tego zostałem tam
na następne prawie pięć lat
# Na ostatnim obozie w Waw rze (by łem w tedy prz yboczny m)
Kuba – drużynowy – opowiadał gawędę – swoją autentyczną historię,
którą przeżył kilka miesięcy wcześniej. Nurkował i na dużej głębokości zabrakło tlenu, a w momencie, gdy nurek z historii myślał, że umiera – zgasło ognisko
# Było ich bardzo dużo, ale chyba najbardziej pozostały mi w pamięci:
tak zwana „schiza” (trzydniowe szkolenie wzorowane na selekcji do wojsk
specjalnych) podczas mojego pierwszego obozu, wyjazd na Elbrus oraz
zorganizowany przeze mnie obóz wędrowny w Rumunii. Trzytygodniowa podróż i próba zdobycia najwyższej góry Europy. Szkoda, że nie daliśmy rady wejść na szczyt, ale też mieliśmy ogromne szczęście, że wszyscy
wróciliśmy do domu
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# Powrót wędrowników z obozu w Warlubiu – nic nie szło tak, jak powinno, spóźnił się TIR, więc mieliśmy już bardzo mało czasu do pociągu,
do tego przyszła burza – ściana wody. Na początku chcieliśmy ją przeczekać, to był jedyny raz, kiedy siedziałam pod podwoziem ciężarówki.
Niestety nie mogliśmy dłużej czekać, bo nie zdążylibyśmy na pociąg,
miły pan kierowca traktora, który pomagał nam przewozić sprzęt z miejsca obozu do tira zgodził się podwieźć nas na przyczepie kilkanaście
kilometrów na dworzec. Miny kierowców samochodów widzących kilkunastu nastolatków jadących przyczepą w czasie oberwania chmury były
bezcenne. Ale na pociąg zdążyliśmy!
# Pamiętam, jak podczas wielokilometrowego marszu całym szczepem
jeden z Wawerczyków wołał, by go tu już zostawić, już nie może iść dalej
i chce tu umrzeć. Położył się na ziemię. NSZ-towiec wziął jego plecak,
a Skrzydlanki szły z Wawerczykiem mówiąc, że to już „rzut beretem”.
Wyrósł na dzielnego harcerza
# Nocną wartę na jednym z obozów, podczas którego jeden z dawnych
druhów postanowił nas podchodzić i wykraść proporzec. Na szczęście
czujność wartowniczek udaremniła tę niecną próbę, za co otrzymałam
oficjalną pochwałę
# Pierwszy obóz stały w Borowym Młynie – złożone na nim Przyrzeczenie Harcerskie i przyjęcie do kręgu Cichociemnych; obóz wędrowny w Beskidzie Niskim i noc samotnie spędzoną na dworcu kolejowym
w Jaśle? Dukli? Wschód słońca na Połoninie Caryńskiej? Wetlińskiej?
Na obozie wędrownym w Bieszczadach, na którym wstawaliśmy o drugiej lub trzeciej w nocy
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# Pierwszą rzeczą która mi przyszła do głowy jest zimowisko w Zakopanym w 2014 roku. To było moje pierwsze zimowisko w Cichociemnych. Pamiętam naszą falę w góry zimą. Byliśmy kompletnie nieprzygotowani, chyba Kuba to wymyślił. Chodziliśmy po górach chyba bez
jakiejkolwiek wiedzy, bez większego sprzętu i przygotowania, ale świetnie się bawiliśmy i bardzo mi się spodobało wtedy zimowe chodzenie
po górach. To jest pierwsza rzecz, która przyszła mi na myśl, ale tych
przygód można by wymieniać pewnie w nieskończoność. Widziałem
chyba wtedy swoją pierwszą lawinę
# Wszystkie próby na Trzech Piórach – ciekawy test motywacji i rzeczy,
których się człowiek nauczył. Poza tym wszystkie podchodzenia wspominam dobrze – zarówno cudzych obozów, jak i własnego
# Najlepsze przygody to wyjazdy w góry z Więzią, jak zdobyłyśmy razem
Rysy, czy uciekałyśmy przed burzą z Babiej Góry
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Czy dzisiejsze harcerstwo różni się od tego sprzed lat?
’50 - ’60
# Tym, czym społeczeństwo różni się od tego z tamtych lat, jest w nowych ramach

’70 - ’80
# Jeżdżę na odwiedziny na obozy od około trzydziestu lat i nie widzę
większych różnic. Może to, że kiedyś częściej jeździliśmy na rajdy – ot
tak, w weekend. Brało się plecak i wyjeżdżało w środek Puszczy Noteckiej po to, żeby się powłóczyć po lesie i być razem. Wydaje mi się żę teraz
jest mniej takich rajdów
# Wartością harcerstwa jest to, że wychowuje, a nie tylko organizuje
czas wolny; kiedyś było łatwiej, bo wybijające się jednostki same ciągnęły do harcerstwa
# Miałam to szczęście, że byłam w Błękitnej Czternastce akurat w tym
momencie, kiedy doszło do połączenia kilku drużyn żeńskich w jedną, potem już było różnie. Z pewnością rozłam szczepu odebrałam jako coś zgubnego i nieprawidłowego. Podziały często niosą ze sobą osłabienie szczepu
# Nie mam dobrej wiedzy na ten temat. Moje doświadczenia zatrzymały
się na okresie, gdy do Błękitnej Czternastki należały moje dzieci, a to już
prawie dziesięć lat temu się zakończyło. Na pewno funkcjonowaliśmy
w innych uwarunkowaniach, przed zmianami ustrojowymi w naszym
kraju i to znacznie wpływało na nasze działania. Ważne jest, żeby realizować zawsze aktualne idee leżące u podstaw harcerskiej ideologii, być
może nieco inaczej opakowane dzisiaj niż to było czterdzieści lat temu,
czy sto lat temu. Zawsze warto sięgnąć po „Harce młodzieży polskiej”
i rzucić się w wir prawdziwej puszczańskiej przygody…
# Czy się różni? Na pewno. Przed młodymi ludźmi teraz świat stoi otworem. Mogą planować obozy za granicą, mogą realizować najbardziej szalone pomysły. Mają dostęp do świetnego wyposażenia, na obozach często
mają samochód, którym dowożą zaopatrzenie, kontakt ze światem za174

pewniają komórki… Inny świat. A przy tym jest im trudniej. W naszych
czasach (lata siedemdziesiąte) harcerstwo było oknem na przygodę, dawało możliwość przeżycia przygody, wyrwania się z szarej codzienności.
Teraz łatwość życia rozleniwia młodych ludzi. Teraz harcerstwo musi
konkurować z łatwiejszymi aktywnościami – musi być ciekawsze niż
komputer, telewizja, koledzy. Przy tym harcerstwo nie może być workiem pełnym coraz to innych fajerwerków, które drużynowy wyciąga,
żeby zabawiać harcerzy. Trudniej uczyć samodzielności coraz mniej samodzielnych młodych ludzi
# W harcerstwie zawsze najważniejsi byli dla mnie ludzie, którzy je tworzyli, ekipa, z którą brało się udział, a potem organizowało to wszystko.
Na jednym obozie była faza na jedną rzecz, na kolejnym nikt już o tym
nie pamiętał i robiło się coś innego. W takim znaczeniu harcerstwo zmienia się cały czas i nigdy nie jest takie samo jak wcześniej. A jak chodzi
o to jak to wygląda bardziej technicznie, organizacyjnie, to cieszę się,
że nie zanika ta „dzikość” harcerstwa i bliskość z naturą
# Nie jestem na bieżąco, obserwuję tylko z zewnątrz. Syn był tylko na jeden raz obozie. Oceniam ten jego pobyt bardzo kiepsko
# Tak bo świat się zmienił i Polska się zmieniła (Bóg nie dla wszystkich
ważny, Honor nie dla każdego zrozumiały, Ojczyzna wspólna, ale podzielona); pozostały na szczęście Przyjaźń, Pomoc, Przygoda…
# Tak, bardzo – zorganizowanie obozu w czasie stanu wojennego to był
trudniejsze zadanie, ale, z drugiej strony, wtedy nie było alternatywy dla
harcerstwa, więc łatwiej było przyciągnąć ludzi, między innymi z tego
powodu mam duży szacunek dla dzisiejszych instruktorów
# I tak, i nie. Tak – jest większa różnorodność, więcej możliwości, mniej
barier i ograniczeń. Nie – bo nie zmienia się ludzka natura, która w „szczenięcym wieku” potrzebuje jasnych wzorców, solidnych zasad, konkretnych
umiejętności i lasu, i gór, i wody i wspólnej, kolektywnej podmiotowości
# Zmieniło się tak, jak i czasy się zmieniły. Harcerstwo nadąża, ale może
raczej jest wleczone przez współczesny świat, jego zalety i wady. Dla mnie
to mniej przyjaźni, zabawy; więcej formalizmu, karier, gadżetów
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# Mam wrażenie, że zbyt poważnie podchodzą do życia, a w zbyt mało
cieszą się młodością, przyjaźniami, zabawą i relacjami. Stopnie stały się
celem zamiast formą i metodą

’90
# Dla nas harcerstwo było wszystkim, dzisiaj jest jedną z wielu możliwości, konkuruje z różnymi hobby
# Odrzucające od ZHP jest rozmycie ideału harcerskiego w aktualnym
statucie ZHP. Przecież ten ideał był zbudowany w okresie dwudziestolecia międzywojennego na fundamencie wartości chrześcijańskich i jako
taki stanowi o wartości działalności wychowawczej harcerstwa. Wszystko, co bez Boga jest budowane, w końcu się rozpadnie i… jest stratą czasu
# Myślę, że na przestrzeni tych dwudziestu lat tyle się zmieniło na świecie, w kraju, że i w harcerstwie z pewnością też, ale nie obserwuję tego
na co dzień, więc orientuję się bardzo pobieżnie. Co do ZHP-u obawiam się, że zwłaszcza w wyższych strukturach (władze związku i tym
podobne) i ogólnie co do linii ideowo-wychowawczej, zmieniło się stanowczo za mało, czy raczej, że zmiany wystąpiły, ale w kierunku zdecydowanie złym. Wnioskuję o tym z porażających czasem informacji prasowych – na przykład na temat wpływu LGBT na ZHP. Zmianę dziesiątego
punktu Prawa Harcerskiego też uważam za błąd. Najbardziej żałuję tego,
że nie podjęliśmy decyzji o przejściu do ZHR-u. Z perspektywy czasu jest
dla mnie oczywiste, że było to błędem (który wciąż jeszcze można naprawić). Ale wtedy wielu instruktorów, również w Błękitnej, naszym Hufcu
Siódemce, miało nadzieję, że uda się zethap zmienić. Nasi instruktorzy
też uczestniczyli w ruchu wewnątrz związku, który ku temu zmierzał.
Między innymi za cel miał upowszechnienie przestrzegania przez instruktorów dziesiątego punktu Prawa Harcerskiego. Pozostając tu, kształcili
się jednak nasi instruktorzy przez kilka lat w ZHRze, na nich wzorowali, reformując Błękitną, czy budując Hufiec „Siódemka”. Bo w ZHP-ie
dobrych wzorów brakowało. Pamiętam jakąś dyskusję na liście e-mailowej Błękitnej Czternastki sprzed kilku lat, w której na mocno relatywi176

styczne wypowiedzi odpowiedział jeden zdecydowany głos instruktorki
z Czternastki, czyli tej części Błękitnej, która przeszła do ZHR-u. Nie
sądzę, by to był przypadek. Ta wypowiedź była związana z zaniedbanym
w Błękitnej poletkiem wychowawczym, bo dotyczyła czystości. Zawsze
pamiętaliśmy (za „moich” czasów) o czystości w sensie abstynencji alkoholowo-nikotynowej. Natomiast nie był omawiany temat czystości, szacunku
do własnego i czyjegoś ciała, wstrzemięźliwości i tym podobnych. To był
duży błąd. W ZHR-rze te tematy były obecne. Myśmy to zaniedbali. Nie
bez konsekwencji wychowawczych z pewnością, bo przykład działa zawsze najmocniej. A za „moich” czasów samych siebie nawet (mam na myśli
sporą część instruktorów) nie wychowywaliśmy do czystości
# Teraz harcerzom jest dużo trudniej, jest dużo alternatyw, a kiedyś to
była jedyna forma aktywności; nie było też Facebooka i potrzeba było
więcej dyscypliny w komunikacji, zapamiętywania; trudniej było też
dostać sprzęt, śpiwory były większe i cięższe, nie mieliśmy karimat (ja
miałam od taty, z klubu wspinaczkowego), mieliśmy jednakowe umundurowanie, sztormiaki, zazdrościliśmy wełnianych swetrów
# Przez popularność różnych wolontariatów jest trudniej o instruktorów,
trudniej też jest przez sanepid
# Jest dziś bardziej komercyjne i mniej elitarne, zasady są mniej restrykcyjne
# Mam nadzieję, że niewiele, nieznacznie, pewnie jest „luźniejsze”
# Trudno powiedzieć. Tak jak harcerstwo za naszych czasów (lata dziewięćdziesiąte) różniło się od tego z czasów komuny, a to z kolei musiało
się różnić od tego z czasów powojennych, tak na pewno dzisiejsze harcerstwo się różni od tego sprzed lat. Czasy się różnią, harcerstwo, jak
wszystko dookoła, się zmienia. Ale patrząc na to, jak wyglądają zbiórki
i obozy, na które jeździ moja córka, to te różnice są nieistotne. To co było
ważne kiedyś, jest ważne dzisiaj
# Zdecydowanie nie, za naszych czasów też było tak, że przyjeżdżali
na odwiedziny starzy harcerze i „narzekali” jak to kiedyś było inaczej.
Każdy żyje w swoim czasie, na przykład inaczej wyglądało męstwo kiedyś, a inaczej teraz, ale wartości pozostają te same
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# Harcerstwo na pewno się różni, chociażby ze względu na łatwiejszy
dostęp do informacji, korzystanie z wielu udogodnień, które daje nam
dzisiejszy świat
# Trudniej się zgubić – przynajmniej gdy telefon jest odpowiednio naładowany, natomiast o wiele łatwiej o dokumentowanie fajnych momentów – pamiętam wielokrotnie ten dylemat, czy zdejmować dwie pary
rękawic i wyciągać z plecaka zimą aparat fotograficzny. Teraz po prostu
robi się zdjęcie telefonem i zaraz jest w Internecie
# Błękitna Czternastka za moich czasów prezentowała harcerstwo paramilitarne. Były rygorystyczne warunki, wymogi i oczekiwania. Nie
dla każdego. Moje dzieci są aktualnie zuchami i harcerzami i mam
okazję do porównań. W Błękitnej zwracano sporą uwagę na dyscyplinę
dotyczącą zachowania oraz mundurów. Niektóre decyzje, z perspektywy czasu, jako rodzic stwierdzam że były nieprzemyślane, ponad siły
oraz zagrażające życiu (bieg nocny w górach), ale nikt o tym w ten
sposób nie myślał. Muszę też przyznać, że mnie to bardzo zahartowało
i utwardziło. Obecnie podpisuje się sporo pozwoleń na wyjazdy oraz
dba się o komfort zarówno fizyczny i psychiczny dzieci, ale to obecne
harcerstwo ma też sporo wad
# Niesamowite jest to, że mimo dynamicznie zmieniającego się otoczenia, idea skautingu jest ciągle żywa i kolejne pokolenia kontynuują sprawdzone działania, doskonaląc je i dodając nowe – co sprawia,
że ciągle jest nam ze sobą dobrze i nie ma znaczenia, kiedy byliśmy
aktywnymi harcerzami. I życzmy sobie, aby tak było przez kolejne 100
lat, albo i dłużej
# Tak, zbiórki są szablonowe, bez przekazu. Moim zdaniem funkcja edukacji poprzez zabawę została zatracona. Drużyny organizują bardzo mało
rajdów, nie poznają okolic i jej historii oraz mniej się integrują
# Tak, bo wszystko się zmienia, ale jednocześnie ileś zostało bez większych zmian – ech, łza się w oku kręci. Moje dzieci też są w harcerstwie – z tym, że nie w ZHP, a w Royal Rangers
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# Pojawiły się nowe wyzwania związane ze zmianami klimatu, podczas
organizowania obozów letnich trzeba brać pod uwagę ewentualne huragany, tornada i tym podobne, co pokazuje tragedia w Borowym Młynie,
za naszych czasów takich pogodowych ekstremów nie było
# Oczywiście chciałoby się powiedzieć „za moich czasów to…”, ale prawda
jest taka, że już sam fakt, że się przystępuje do harcerstwa w dzisiejszych
czasach, kiedy jest tyle alternatywnych „atrakcyjnych” zajęć, wzbudza mój
szacunek. Myślę, że harcerstwo to ludzie i wszystko od nich zależy
# Od kilku lat niewiele wiem o harcerstwie, więc ciężko jest mi na to
pytanie odpowiedzieć. Wiem, że zdarza mi się spotkać współczesnych
harcerzy na przykład w pracy i wiem też, że na pewno różnią się od tych
z czasów, gdy sam nim byłem
# Patrząc na moje dzieci w ZHR w Murowanej Goślinie – nie
# Nie wiem, bo już mu się nie przyglądam tak bacznie, ale choćby ze
zdjęć… mam wrażenie, że jest luźniej
# Na pewno, zawsze będzie się różniło, bo zmienia się świat
# Nie wiem, jak bardzo dzisiejsze harcerstwo różni się od tego z „moich
czasów”. Myślę, że jest w nim więcej technologii, która oddala człowieka od
natury i bardzo ułatwia mu działanie. Myślę, że kiedyś trzeba było więcej
kombinować, liczyć na siebie i na innych. Teraz jak jest trudno, czegoś nie
wiadomo, albo zgubiło się szlak, po prostu można wyciągnąć smartfon…
# Myślę, że tak, zmienił się świat, zmieniły się formy zabawy, choć mam
nadzieję, że trzon pozostał
# Patrzę na moje dzieci i zastanawiam się nad tym. Na ile się różni, a na ile my wyidealizowaliśmy swoje wspomnienia. Według mnie
jest bezpieczniejsze (zgody, przepisy i tym podobne), ale może dlatego,
że Błękitna była szczepem głównie starszoharcerskim, kiedy ja w niej
działałam. Dwie rzeczy bardzo osłabły i niezwykle nad tym ubolewam:
służba i wychowanie duchowe
# Nie mam porównania, choć trudno mi sobie wyobrazić siebie teraz
przez miesiąc bez smartfona…
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# Musi się różnić, ale to dobrze. Jest chyba dzisiaj bardziej świadome
# Ciężko mi powiedzieć, bo mam z obecnym harcerstwem ograniczony
kontakt. Ale z tego, co mogę zauważyć, na pewno zmieniły się formy
i możliwości, ale co do istoty, to dalej jest to samo harcerstwo, do którego kiedyś należałem
# Trudno mi powiedzieć, bo jestem dość współczesnym harcerzem. Od
moich czasów niewiele się zmieniło. Oprócz ludzi
# Trudno powiedzieć – nie ma w życiu nic stałego, a harce by były nudne,
jakby się powtarzały… Myślę, że całe szczęście, że się różni
# Błękitna Czternastka zawsze była wyjątkowa i wszystkie inne się od
niej zawsze różniły
# Trudno powiedzieć, ale ma przed sobą więcej wyzwań i większą konkurencję
# I tak i nie, nadal buduje w dzieciach samodzielność i wartości – być
może czasami formuła jest inna, mniej obciążająca

’00 - ’10
# Jak zaczynałem, to można było więcej. Robiliśmy rzeczy, które dziś
uznałbym za głupie; z drugiej strony – doświadczenie bycia szczepowym,
robienia czegoś dobrego dla tylu dzieciaków – teraz jestem z tego dumny
# Kiedyś ludziom bardziej się chciało niż teraz
# Trudniej dzisiaj zwerbować ludzi do harcerstwa, ludzie inaczej do niego
podchodzą niż kiedyś, wydaje im się mało rozwojowe
# Jest dużo bardziej turystyczne, a mniej militarne, chociaż nadal chodzimy w mundurach
# Zmiana z ZHP na ZHR sprzed lat, gdy było bardziej nastawienie
na wspólnotę, a mniej samodoskonalenia i pracy wychowawczej
# Tak, bardzo – teraz wszyscy siedzą na telefonach, nawet na obozie
# Niestety się różni – ogólną bylejakością munduru, porządku, przygotowaniem zajęć i liczebnością
# Pewnie tak. świat się zmienia, Ludzie też. Wstępowałem do harcerstwa
dwanaście lat temu i od tego czasu trochę się zmieniło. Gdyby się nie
180

zmieniło, to by znaczyło, że wszystko stoi w miejscu, a to chyba nie najlepiej. Wydaje mi się, że ZHP obiera taki skautingowy kierunek, takiego
harcerstwa, jakie jest w Wielkiej Brytanii, Irlandii czy Stanach. Ja się
cieszę, że Błękitna ma swoją własną tożsamość, którą przez te wszystkie
lata zmian potrafiła zachować. Tożsamość, która do pewnego stopnia
jest niezależna od organizacji, trendów, czy innych uwarunkowań, bo ta
tożsamość jest zbudowana wokół wieloletnich, międzypokoleniowych
przyjaźni, które nas łączą. I fajnie, żeby to przetrwało
# Nie wiem, bo nie jestem aktywny, ale byłem w ostatnim pokoleniu bez
dostępu do mediów – dzisiaj wiele rzeczy jest łatwiejszych, bardziej dostępnych, ja raz na tydzień wysyłałem do rodziców z obozu SMS; dobrze,
że nikt nie nagrywał, co się wtedy działo
# Jest dużo drużyn w Poznaniu, ale są niezbyt liczne; mamy też problem
z ludźmi z Marcinka, a właściwie z ich brakiem, nie chcą już przychodzić
do Błękitnej. Imprezowanie jest dzisiaj bardziej atrakcyjne
# Myślę, że obecnie harcerzom jest dużo trudniej, bo jest nastawienie w społeczeństwie na rozwój intelektualny dzieci i młodzieży i wiele rodziców
może w dzisiejszych czasach uważać, że harcerstwo to strata czasu, że ono
nie rozwinie tak dzieci jak inne zajęcia (sportowe, muzyczne, artystyczne,
językowe i tym podobne) – jestem zdania, że jest wręcz przeciwnie…
# Kiedy zaczynałam, była to zabawa, ale z czasem coraz bardziej – wychowania, naprowadzanie na dobrą drogę. Za zbędną i zniechęcającą uważam
całą papierologię, zbędne zgody i dokumenty – odbiera to chęć do działania
# Ja działałem w harcerstwie kilkanaście lat, ale wydaje mi się, że parę
rzeczy się zmieniło – zmieniło się nasze podejście do tradycji. Wydaje mi
się, że na plus. Zmieniło się chodzenie do kościoła, uważam – na plus.
Zawsze był problem. Na pierwszych obozach chodziliśmy po dziesięć
kilometrów, ale przez lata zyskaliśmy takie ludzkie podejście po prostu.
Myślimy o tych dzieciach i o tym, że dla nas to jest ciężkie, żeby iść
dziesięć kilometrów, więc dla takiego Kohorciarza czy Leśniczanki to
będzie ogromne wyzwanie. Więc może lepiej tego nie róbmy i postarajmy się, żeby ksiądz podjechał do nas, albo nie idźmy do kościoła pieszo,
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podwieźmy te dzieci. A oprócz tego komenda trochę wyszła do ludzi
i jesteśmy trochę bardziej zakolegowani z dziećmi, niż w momencie, kiedy
ja byłem małym harcerzem. Wydaje mi się, że to jest na plus
# Wydaje mi się, że to nie harcerstwo się różni, tylko my się zmieniamy.
Nie ważne, co się robi, ale jak i z kim. Dzisiejsze harcerstwo to też przyjaźnie i kłótnie, wyjazdy, radości i smutki. Tak samo jak za „naszych czasów”
# Na pewno się różni, musi się dostosowywać do zmieniającego się świata, żeby skutecznie przygotowywać harcerzy również do dorosłego życia.
Najważniejsze, że niektóre elementy zostają niezmienne, dzięki czemu to
nadal to samo harcerstwo
# Ciężko mi mówić o tym, jakie harcerstwo było przed laty, w pełnym
tych słów znaczeniu, jednak uważam, że w Błękitnej udaje nam się sensownie łączyć podążanie z duchem czasu z kultywowaniem tradycji. Sądzę, że to wielka wartość i cieszyłbym się, gdyby w przyszłości również
w Błękitnej udało nadal zachować ten balans
# „Kiedyś to było” (żart). Tak naprawdę to uważam, że to super, że harcerstwo potrafi zachować balans między zachowaniem wszystkiego, co
tradycyjne (pionierka, puszczaństwo), a dostosowaniem się do obecnych
czasów, wykorzystania technologii
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Co chciałabyś/chciałbyś przekazać młodym harcerzom?
’50 - ’60
# Przygoda poznania świata zostaje na całe życie, teraz to widzę, gdy
na stale mieszkam w Australii
# Bawcie się dobrze, harcerstwo to przede wszystkim zabawa w gronie
znajomych, zabawa dobrze rozumiana – poznawanie świata i siebie. Harcerstwo to odwołanie do Boga – miejcie go w sercu i oddawajcie Mu
należną cześć
# „Harcerz nie pije i nie pali” – to było dla nas ważne, to była informacja,
że picie i palenie nie jest oznaką męskości, tylko głupoty
# Trzeba być zawsze normalnym człowiekiem, niezależnie od czasów,
w których się żyje, a z ludźmi należy się przyjaźnić, bezinteresownie, a nie
kłócić
# To, co jest w Prawie Harcerskim: Bóg, Honor, Ojczyzna – i na lilijce:
Ojczyzna, Nauka, Cnota
# Harcerstwo to jedna z najlepszych przygód, jakie można przeżyć
w młodości

’70 - ’80
# Trzymajcie się razem, dobrze trafiliście
# Pełnić służbę Bogu i Polsce – tylko w harcerstwie to da się zrobić, to do
dzisiaj jedyna taka organizacja
# Życzę harcerkom i harcerzom, by czerpali stąd jak najwięcej dobra.
Warto w Czternastkę „inwestować”. Błękitna oddaje wielokrotnie więcej,
niż od nas dostaje
# Nie warto robić czegoś na pół gwizdka, i drugie – wzajemność, pomoc,
dobro – to wraca
# Przygotowywałem naprawdę ostre gry terenowe, ale zawsze dbałem
o bezpieczeństwo ludzi. Gdy był jakiś niebezpieczny moment, to sam
byłem wtedy na miejscu
# Nie ma rzeczy niemożliwych, wszystko zależy od Ciebie
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# Żebyście próbowali być współczesnymi rycerzami. Żebyście potrafili stawić czoła przeciwnościom, podejmować wyzwania, nie żyć tylko
w bajce, albo nic nie robić. Nawet jeżeli mielibyście być błędnym rycerzem, to wymyślić jakiegoś smoka i stwarzać sobie w ten sposób przygodę. Rycerskość to też dbanie o kobiety, kultywowanie męskich cnót
# Róbcie przede wszystkim to, co Wam sprawia przyjemność w gronie
Waszych przyjaciół, którzy myślą i czują tak jak Wy. Bawcie się i rozwijajcie Wasze harcerskie umiejętności. One naprawdę przydają się w życiu,
także tym „dorosłym”. A najważniejsze są więzy międzyludzkie i przyjaźnie, które teraz nawiążecie, wykuwające się dniami i nocami wspólnie
spędzanymi na rajdach, obozach. Nic tak też nie łączy, jak wspólna praca
dla dobra innych, biednych, słabych, niemogących sobie dać rady… Bądźcie wyczuleni na problemy innych ludzi
# Zawsze byłem zwolennikiem szanowania Rady Szczepu, jej decyzji,
jej prawa do współdecydowania i współodpowiedzialności; po drugie, to
mądra myśl Jasia z dawnych czasów: co najważniejszego zostanie z tego
wszystkiego, co robimy? Relacje międzyludzkie, one są najważniejsze;
i po trzecie – prawdziwą sztuką i zadaniem jest zbudowanie ze wszystkich
ludzi, którzy przychodzą do harcerstwa, wspólnoty, w której każdy będzie
się czuł jak u siebie i każdy będzie mógł rozwijać swoje najlepsze talenty
# Carpe diem, carpe diem, carpe diem – uczniom/absolwentom Marcinka
nie muszę tłumaczyć i wskazywać autora. Róbcie, co robicie, miejsce
swój styl – my też go mieliśmy, tak, jak potrafiliśmy, bądźcie fair wobec
kumpli, zachowujcie się przyzwoicie, walczcie o swoje sprawy, rozwijacie umiejętności techniczne i relacje z ludźmi. Które momenty okażą
się superfajnymi… Trudno powiedzieć – załóżcie, że wszystko jeszcze
wciąż przed wami. To niesamowity, radosny i twórczy czas w waszym
życiu – korzystajcie z niego! Trzymam kciuki!
# Kiedyś Chrzan powiedział, że najcenniejszy jest ten notesik z telefonami do Czternastaków rozsianych po całym świecie, którzy dochowają
przyjaźni i w każdej sytuacji pomogą drugiemu Czternastakowi. I z perspektywy wielu lat mogę się pod tym całkowicie podpisać, może z tą
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tylko różnicą, że te kontakty mamy w smartfonach, na Facebooku, LinkedInie i innych miejscach przestrzeni wirtualnej
# Harcerstwo, to ludzie i przyjaźnie na całe życie. To też sytuacje, które
bardzo ludzi zbliżają i cementują przyjaźń. Na studiach, czy w miejscu
pracy, raczej nie zdarzy się sytuacja, że będziesz jeść zupę z jednej miski (czasami jedną łyżką), albo trząść się z zimna w jednym namiocie.
A w harcerstwie jest to możliwe. Patrz na otaczające Cię druhny i otaczających Cię druhów jak na ludzi, którzy za na przykład dwadzieścia lat
będą Twoimi najlepszymi przyjaciółmi
# Chciałbym im przekazać, aby trzymali się wzorców wypracowanych
przez Andrzeja Małkowskiego i Roberta Baden-Powella. Aby trzymali
się europejskich, oczywiście polskich wzorców i tradycji. No i poważnie
traktowali tradycję Błękitnej Czternastki i opiekę nad młodszymi. Bo
bywa z tym różnie. Mniej gadżetów (elektroniki), a więcej rozmów i bezpośrednich kontaktów
# Dbajcie o relacje bardziej niż o stopnie i sprawności
# Ducha tamtego harcerstwa… A to nieprzekazywalne…
# Harcerstwo uczy działania w grupie, dla dobra wspólnego; warto skorzystać z okazji do wspólnego działania i zabawy, jaką ono stwarza i tradycji, jaką posiada
# Żeby się dobrze bawili, ale nie unikali nauki i wiedzy, że to niby do
niczego nie przydatna. No i żeby odważniej pokazywali się w mundurach
# Najważniejsze są relacje pomiędzy ludźmi, a nie regulaminy, stopnie
# Żeby byli przyzwoitymi ludźmi
# Gratulacje, że trafili do najwspanialszej organizacji, nie znam innej która
tak przygotowywałaby do dorosłego życia. Nie ma drugiej takiej organizacji
# Chciałabym przekazać, że warto pielęgnować przyjaźnie z harcerstwa,
bo trudno znaleźć takich przyjaciół poza harcerstwem, którzy zrozumieją
twoją tęsknotę za obozami i potrzebę spędzania aktywnych wakacji
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’90
# W wychowaniu nadal nic się nie zmieniło, nadal trzeba być starszym
bratem, trzeba też myśleć długofalowo, jak wychować swojego następcę;
szczep to jest ciąg wychowawczy, ogniwa
# Wartości z harcerstwa nigdzie indziej nie da się znaleźć; doświadczenie
przywództwa i posłuchu, naśladownictwo młodych – harcerstwo było dla
nas najlepszą nagrodą
# Harcerstwo to piękna idea i przygoda, która przede wszystkim pozwala
poznać siebie i zapoczątkować silne więzi z ludźmi, ale nie może być
w życiu wszystkim, lepiej nie zamykać się na kontakty z innymi
# Cnoty chrześcijańskie jako specyficzny wysiłek w przygodzie harcerskiej
oraz skuteczność opisana na krzyżu harcerskim we wieńcach laurowym
i dębowym, gdzie zwycięstwo poprzedza męstwo, to ostatnie rozumiane
też jako trud wysiłku, walki ze swoimi wadami, abstynencja
# Harcerstwo to nie tylko obowiązki, ale też przyjemności i pasje
# Chciałbym, żeby Błękitna była otwarta na osoby o różnych wrażliwościach politycznych i światopoglądowych. A poza tym, żeby wyjeżdżali
na wszystkie możliwe obozy, rajdy, spływy, zimowiska i tym podobne
#	Żeby korzystali z możliwości nauczenia się punktualności, odpowiedzialności i realizowania większych przedsięwzięć. Dzięki tym cechom
mam dużo łatwiej w dorosłym życiu
# Na pierwszym obozie byłem załamany, bo byłem za młody – dopiero
na drugim obozie zrozumiałem, z czym to się je
# Nauczycie się w harcerstwie więcej, niż się wam wydaje
# Słowem i czynem, bawcie się, ale myślcie o swojej przyszłości
# Doceniajcie spotkania przy ognisku z gawędą, śpiewem i gitarą
# To najpiękniejszy czas beztroski, warto go wykorzystać jak najlepiej
# To zaspokojona potrzeba bycia w plemieniu, to głębsze przeżywanie,
nawet jeżeli trwało to krótko, to pamiętam o tych doświadczeniach
do dzisiaj; harcerstwo to doskonała szkoła odpowiedzialności, coś co
buduje nasze „ja”
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# Być najlepszym, moja dzisiejsza sytuacja zawodowa wynika z bycia w Błękitnej. Bez tych doświadczeń byłoby mi trudniej. Błękitna Czternastka to
niesamowita szkoła życia z nieograniczonymi możliwościami samorealizacji: sam sobie człowiek stawia cele, zawsze patrzy do przodu na to, co może
osiągnąć i nie ma wtedy rzeczy niemożliwych. Do dzisiaj nie rozumiem
rozpaczania, że coś się nie udało – to następnym razem się uda
# Ten czas jest niezastąpiony, ma ogromną wartość, która jeszcze wzrośnie z czasem, jak wino, nabiera wartości przeogromnej
# Spędzajcie ze sobą dużo czasu, wyjeżdżajcie razem, chodźcie po górach, bo to, co razem przeżyjecie, da Wam nie tylko moc wspomnień, ale
i przyjaźnie na całe życie
# Wiecie, co robić; nie dajcie sobie wejść na głowę „starym”
# Harcerstwo to dla mnie ogromne zobowiązanie, dług, którego do dzisiaj nie zdołałem spłacić. To czas poświęcany mi bezinteresownie przez
wiele wspaniałych osób, które pokazały mi, jak wyjść z betonowego blokowiska na poznańskich Ratajach i poczuć się jak u siebie w każdym lesie
i w każdych górach. To wreszcie „wychowanie dobrego obywatela metodą
puszczańską” – najlepsza znana mi do dzisiaj metoda dobrego i twórczego
przeżycia swojej młodości w służbie innym. To spotkanie z Bogiem przez
innych ludzi
# Cieszę się, że jesteście. Oby było Was jak najwięcej. Miejcie odwagę,
żeby głośno mówić o tym, co jest dla Was ważne. Róbcie rzeczy, które
będziecie mogli wspominać na 150. rocznicę powstania Błękitnej. Realizujcie w harcerstwie Wasze pasje
# Żeby wiedzieli, że bycie harcerzem na pewno wpłynie na ich życie.
Myślę, że w pozytywny sposób
# Bierzcie z harcerstwa garściami. A jedyną metodą na branie jest maksymalne oddanie i dawanie właśnie tym, co są w tym błękitnym świecie
z Wami. Im większe zaangażowanie, im więcej projektów, obozów, zbiórek, niezrozumiałych dla rówieśników akcji – tym więcej wiedzy, wspomnień i dziwnych umiejętności, o których przypomnicie sobie w życiu
w kluczowych momentach, które nie raz Was wyratują z pozornie nie189

możliwej do rozwiązania sytuacji. I – na Boga! Nigdy się nie wstydźcie,
ze jesteście/byliście harcerzami. To dotyczy też lub zwłaszcza chodzenia
z dumą w mundurze i szacunku do niego
# Dla mnie harcerstwo jest jednym z najważniejszych życiow ych
doświadczeń. Jestem wdzięczny ludziom, których spotkałem. We
wszystkich moich aktywnościach życiowych harcerstwo wypływało – w podróżniczej przygodzie, w korporacjach akademickich, w polityce. Po okresie korzystania i czerpania z harcerstwa ważny jest też
okres, gdy jesteśmy w stanie zwrócić to, co dostaliśmy – brania na siebie
odpowiedzialności w pełnieniu funkcji. Fajnie jest jechać na obóz i korzystać z tego, ale warto też brać odpowiedzialność poprzez dawanie od
siebie. Harcerstwo to dojrzewanie do odpowiedzialności. Zachęcam też
do uczenia się wspaniałomyślności wobec słabości innych ludzi. Tego
można się w harcerstwie uczyć
# Kiedy byłam „młodą harcerką”, zwykle słuchałam opowieści „starych
harcerzy” o tym, jaka była Błękitna Czternastka za „ich czasów” z otwartymi ustami, błyskiem w oku i dużą zazdrością. Kiedyś jako „młoda
harcerka” zostałam zapytana przez „starych harcerzy”, jaka jest Błękitna Czternastka „moich czasów”. I kiedy zaczęłam opowiadać – tak jak
oni – z entuzjazmem, zaangażowaniem, emocjami – to spostrzegłam,
że oni moich opowieści też słuchają z otwartymi ustami, błyskiem w oku
i chyba nawet zazdrością!
# Pewnie same banały. Że nie żałuję ani jednej chwili w szarym mundurze. Że w Błękitnej i potem w BKiK ukształtowało się (niemal) całe moje
obecne „ja”. Harcerstwo to cudowne połączenie hippisowskiej wolności
z wojskowym drylem i etosem, który ciągnie człowieka do góry. Nigdzie
więcej tego nie znalazłam. Warto zainwestować swoją młodość w ten
koktajl. No i to, co powiedział BP: nie ma harcerstwa bez Boga
# Żeby się nie przejmowali różnymi niedogodnościami, z tego będą piękne wspomnienia i hart ducha
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# Harcerstwo może być pięknym, ubogacającym doświadczeniem przynoszącym efekty w późniejszym życiu. Starajcie się wykorzystać ten czas
najlepiej, jak potraficie!
# Jest to wspaniały czas kształtowania charakteru, zdobywania nowych
umiejętności, zawierania przyjaźni. Ale harcerstwo to nie jest to, co się
umie, ale to, czym się jest. I to pozostaje na zawsze. Śmiało mogę powiedzieć, że gdyby nie harcerstwo, nie byłabym osobą, którą jestem dzisiaj
# Cieszcie się chwilą, którą macie, nawiązujcie relacje i bawcie się, jak
długo możecie. Z perspektywy czasu chwile z przyjaciółmi z harcerstwa
są najlepsze
# Aby dobrze wykorzystali ten czas
# Pamiętajcie, że w większości przypadków chwilowe niedogodności zamieniają się w bardzo dobre wspomnienia
# Bawcie się w harcerstwo i służcie Polsce. To najlepsza karta waszego życia!
# Że świat jest ciekawy
# Można robić najróżniejsze rzeczy, mądre i głupie, ale najważniejsze jest
to, aby robić je razem (swoją drogą, dobrze, że nasi rodzice nie znali wtedy szczegółów naszych przygód)
# Harcerstwo to wspaniała przygoda i przyjaźnie na całe życie. Warto
zaryzykować i do niego wstąpić
# Niech się bawią dobrze
# Korzystajcie z tego czasu, który macie w harcerstwie. Będzie stanowił
dla was bardzo cenny fundament do życia prywatnego i zawodowego.
Bądźcie otwarci na innych ludzi i na świat
# Bierz z życia pełnymi garściami!

’00 - ’10
# Nie miejcie wątpliwości, że warto – przyjaźnie i to, czego się nauczyliście, przyda wam się w niespodziewanej sytuacji
# Harcerstwo to największa przygoda, jaką można przeżyć; bez harcerstwa moje życie byłoby zupełnie inne. Poznałam w nim ludzi, którzy mają
takie same wartości
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# Bóg, Honor, Ojczyzna; pamiętajcie też o obcowaniu z przyrodą, znajdowaniu miejsc do rozmyślań i marzeń; harcerstwo mnie wychowało, jestem
wdzięczny, że byłem harcerzem na sto procent
# Wbrew pozorom, z każdą kolejną funkcją więcej dostajemy, niż dajemy;
warto być instruktorem
# Żeby się angażowali tak długo, jak mogą i utrzymywali kontakt,
bo przeżyją swoją pierwszą miłość (nie tylko do człowieka)
# Warto robić obozy blisko granicy, aby móc wyjechać za granicę; warto
też robić sprawności jako temat zbiórek
# Nie poddawajcie się zbyt łatwo
# Po pierwsze pamiętajcie o tym, że harcerstwo to nie jest coś konkretnego, harcerstwo to rama instytucjonalna, która ułatwia, skłania do
robienia pewnych wartościowych rzeczy. Harcerstwo nie istnieje jako
byt niezależny od nas samych, harcerstwo jest wypadkową działań, jakie w nim podejmujemy. Jeżeli sądzisz, że jesteś w czymś dobry, albo,
że robisz coś wartościowego, to harcerstwo jest idealnym miejscem,
żeby podzielić się tym z innymi. A poza tym nie znam innego miejsca, gdzie można w tak młodym wieku i na tak dużą skalę nauczyć się
umiejętności menadżerskich, koordynowania projektów czy zarządzania
zasobami finansowymi i czasowymi. Te rzeczy wydają nam się zupełnie
naturalne, ale jednak dopiero, kiedy zacznie się pracować w grupie ludzi
z harcerstwem nigdy nie związanych, można uzmysłowić sobie, jak dużą
przewagę się na tym polu posiada
# Aby pamiętali, że łączą ich wspólne wartości, światopogląd, idee
i to jest niezwykle ważne, aby zawsze dbali przede wszystkim o te relacje – i na przyjaźni, wzajemnym wsparciu, chęci rozwoju i tworzenia czegoś
wyjątkowego budowali swoje drużyny. Bo po latach nie będzie ważne, jaki
stopień udało Wam się zdobyć, ani czy Wasza drużyna była mistrzowska,
ale to, co przeżyliście razem i co dobrego wspólnie zrobiliście…
# Harcerstwo to nie tylko przygoda, ale i inwestycja na całe życie, warto
ten czas dobrze wykorzystać
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# Uśmiechajcie się do każdego nowego dnia i człowieka na ulicy, bo może
stać się twoim przyjacielem
# Róbcie to dalej dla przyszłych pokoleń harcerskich
# Harcerstwo to świetna zabawa, przygoda i fantastyczna szansa na rozwój, przy czym o tym ostatnim można właściwie zapomnieć, bo przychodzi sam przez angażowanie się i udział w działaniach drużyn. Dla mnie
ważne jest to, żebyśmy nie zapominali o tym, że jest czas, w którym się
bierze, i czas, w którym się daje i niezależnie, czy jest się szeregowym
czy instruktorem, to najważniejsze jest angażowanie się zawsze na sto
procent. I codziennie pamiętajcie, że bez braterstwa nie ma harcerstwa
# Jeśli chcecie coś zmienić, coś was denerwuje, to po to prostu zróbcie.
Nie czekajcie, nie bójcie się, nie czekajcie. Błękitna jest wasza przez ten
czas, kiedy w niej działacie, to jest jedyny moment, kiedy możecie w niej
coś zmienić i zrobić po swojemu i dać coś od siebie. A poza tym najważniejsze, co stąd wyniesiecie to nie stopnie, plakietki i punkty, tylko
wspomnienia i przyjaźnie – i o te ostatnie dbajcie najbardziej
# Nie bójcie się brudu i lasu, życie bez telefonów komórkowych jest super
# To jest trudne pytanie, ale moją pierwszą myślą jest to, że chciałbym
przekazać im wszystkie pozytywne chwile, doświadczenia i wspomnienia,
których doświadczyłem na przestrzeni tych wielu lat działalności harcerskiej – i po prostu chciałbym, żeby oni w takim momencie jak ja, kiedy już
nie będą działać aktywnie, żeby myśleli o Błękitnej pozytywnie i że pierwszymi rzeczami, które przyjdą im do głowy, będą te fajne wspomnienia.
Życzę im też, żeby po tych latach mieli swoich kolegów i przyjaciół, z którymi mogą sobie na przykład pojechać za granicę. Tego im życzę
# Doceniajcie i wykorzystujcie sto procent czasu obozu i odcinajcie się od
Internetu, telefonu. Brakuje mi tego, obozy uświadamiały, jak niewiele
potrzeba do szczęścia
# Przyjaźnie z harcerstwa mogą zostać na lata i zawsze dobrze wiedzieć,
że jest ktoś, do kogo mogę zadzwonić w środku nocy z nietypową sprawą
i w słuchawce zamiast „po co?” usłyszę „co mam spakować?”
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# Żeby wykorzystali ten czas na naukę samodzielności, rozwój kreatywności oraz budowanie w sobie wartości, które zostają z człowiekiem do
końca życia
# Nie dajcie się skłócić, nikomu!!
# Korzystajcie, bawcie się dobrze, nie bójcie się podejmować wyzwań,
kiedyś z uśmiechem będziecie wspominać ten czas
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Hasztagi
Hasztagi to próba przekazania w sposób uniwersalny czegoś, co jest
bardzo osobistym przeżyciem, związanym z chwilą, zapachem dymu
z ogniska, spadającymi w sierpniową noc gwiazdami… Na wstępie tych
skojarzeń dodane są fragmenty piosenek, jakie różne pokolenia harcerzy
z Błękitnej Czternastki śpiewali przy ogniskach. Krótkie wersy mają być
zachętą do wspomnień z czasów dalekich, choć bliskich.
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#obóz
My tu jeszcze powrócimy,
nie za rok, no, to za dwa…

’50 - ’60
# Pamiętam, że na obozach nikt, nawet z odwiedzających znajomych
i gości, nie palił papierosów ani nie pił alkoholu; na obozie dużo dyskutowaliśmy, w namiotach były specjalne kluby tematyczne – literacki,
geograficzny, raczej nie było tematów politycznych
# Obóz w Wisełce w 1957 – było na nim około stu chłopaków. Chrzan
dostał z jakiegoś PGR-u stare wojenne namioty kanadyjskie, które reperowaliśmy, bo były już bardzo zniszczone; w drodze powrotnej przyjechał
zbyt mały samochód – początkowo wydawało się, że kajaki i żaglówka
będą musiały czekać na kolejny transport, na szczęście zrobiliśmy wyższe
burty z masztów i desek, na samej gorze położyliśmy żaglówkę i wszyscy
czekali, czy samochód z całym bagażem dojedzie do Poznania – udało się
# Nocną wartę na obozie wspominam jako zaszczyt dla zastępu – pod koniec lat pięćdziesiątych to było naprawdę ważne ze względu na bezpieczeństwo całego obozu, a najważniejsze oczywiście było pilnowanie proporca
# Wspominam szczególnie ostatni obóz, nad Jeziorem Charzykowskim,
pływaliśmy w piętnaście – szesnaście osób łódką; na obozach mieliśmy
powojenne namioty kanadyjskie; na jednym z obozów byliśmy podzieleni
na dwa podobozy, żeby się zmieścić w terenie – wtedy zazwyczaj w zastępie byli chłopacy z jednej klasy, ale tylko ci, którzy się dobrze uczyli,
mogli jechać na obóz; najlepszy zastęp po obozie w 1956 miał zorganizowany spływ w sierpniu
# Czas przygód, nawiązywania przyjaźni, sprawdzania swojej wytrzymałości, dyscypliny, pomysłowości, tworzenia niezapomnianych wspomnień.
Do dziś pamietam wielogodzinne nocne odprawy, na których byliśmy
ledwo żywi… o, jak bardzo nauczyły szanować zdanie każdego i szukać
najlepszych rozwiązań. Nieoceniona sztuka!
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’70 - ’80
# Na moim pierwszym obozie został zorganizowany bieg harcerski, który
trwał całą noc i jako jedyna byłam sama, podczas gdy cała reszta biegła
parami. Bieg zaczynał się o zmierzchu, a do obozu można było wracać
dopiero rano. Pomimo braku doświadczenia oraz towarzyszącego mu
strachu zaliczyłam wszystkie punkty i wróciłam o godzinie dziewiątej
następnego dnia rano, nie kończąc biegu na ostatnim miejscu
# Przy ognisku śpiewaliśmy piosenki tylko tam dozwolone – Kelus,
Kaczmarski
# Niesamowity był dla mnie pierwszy obóz z Błękitną (Sylczno 1987),
bieg nocny kotów, pierwsza nocna warta, pionierka, ogniska do rana, duża
fala do Gdańska śladami wydarzeń 1970, 1981, rozmowy z ludźmi. Tak
bałam się alarmów nocnych, że spałam w mundurze, by nie być ostatnią
na ewentualnej alarmowej zbiórce. Wszystko miało niepowtarzalny smak.
Zresztą tak było dla mnie w Błękitnej do końca mego czynnego w niej
uczestnictwa. Każde ognisko było wyjątkowe; napotkani ludzie, rajdy,
przygody. Czułam się tu zwykle jak w rodzinie
# Jako komendant byłem megazmęczony, wysiłkiem fizycznym było dotrwanie do końca ogniska; przed obozem w Borowych Młynach w 1989
w gospodarce było zapowiedziane „uwolnienie cen żywności” i, żeby się
do niego przygotować, zgromadziliśmy ogromne zapasy wszelkiej żywności w obawie przed podwyżką cen
# Esencja harcerstwa
# Głusko – podchodzimy w nocy sąsiedni obóz. Idziemy (czołgamy się)
całym zastępem Rozpustnic [sic], prowadzone przez Jacka. Złapane, zaprzyjaźniamy się w niewoli, i nie chcemy się rozstać z „wrogiem” (syndrom sztokholmski); Stężyca – w nagrodę za skuteczną obronę proporca
pokonani organizują nam przejazd motocyklami po lesie; zdobywam
kolejne Trzy Pióra – to zawsze duże przeżycie; Strzeszyn – przez brak
transportu nosimy we dwie, na dyżurach kuchennych, kilka kilometrów,
olbrzymią kankę z mlekiem (waży kilkadziesiąt kilogramów)
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# Wolność od cywilizacji, zawsze dużo pracy; obóz na Kaszubach – pomagałyśmy w żniwach, jeździłyśmy traktorem; prowadzenie kuchni dla
stu osób
# Las – to było dla nas jak powietrze, on po prostu był, żeby go zauważyć,
trzeba było się zatrzymać, bo on był wokół nas. Uczyliśmy się przyrody,
ale bardziej pod kątem poruszania się po lesie i nie gubienia się, znalezienia miejsca i drzewa na ognisko. Została mi miłość i szacunek do lasu
po harcerstwie. Jak idę do lasu, to mam wspomnienia i daje mi to frajdę
większą niż spacer po parku. Mam szacunek, żeby nie śmiecić, że tu
jestem tylko gościem, że to jest dom dla zwierząt. Las – świątynia, gdzie
ja jestem tylko gościem, gdzie mogę podglądać zwierzynę, ptaki, dziki,
sarny. Pamiętam zapach żywicy, poczucie sklejenia rąk od żywicy, zapach
podmokłych bagien, zapach lasu
# Pamiętam wyraźnie pierwszy dzień kwaterki – praca od piątej rano do
dwudziestej drugiej – długi piękny, letni dzień
# Na obozie wszyscy wyglądali tak samo, bez względu na status majątkowy swoich rodziców, pieniądze nie były do niczego potrzebne, to był
wspaniały czas – wszyscy jedli to samo i mieli takie same plecaki, niczym
się nie różnili zewnętrznie; jako szczepowy, po obozie często dostawałem
telefony od zmartwionych rodziców pierwszoklasistów, że syn czy córka
„śpią już szesnaście godzin od powrotu z obozu” – za pierwszym razem
się martwiłem, potem już wiedziałem, że to Syndrom Totalnego Wyczerpania Poobozowego
# Temat-rzeka. Oczywiście najbardziej utkwił mi w pamięci pierwszy mój
obóz w Izbach (1979)
# Chyba najbardziej pamięta się pierwszy obóz: w Borowych Młynach
na Roztoczu (chyba 1989 lub 1988). Pamiętam Czakę, który zrobił mi
prycz (to miłe) z trzech strasznie powykręcanych i nierównych bali; smak
jeżyn, które doprowadziły mnie między innymi do kary trzech kijów
# Obóz w Starym Wierzchowie – pewnego ranka zaspaliśmy – i nie tylko
komenda, ale i cały obóz, więc i nasz oboźny – Zdrada. Nie można się
jednak było Zdrady zapytać, co się stało, ponieważ zniknął. Nikt nie wie199

dział, gdzie jest Zdrada; wartownicy widzieli, że szedł w kierunku latryny ze… śpiworem… Sprawdzenie w tej okolicy nic nie dało. Obóz musiał
zjeść śniadanie i realizować dzienny program. Ktoś wtedy przejął jego rolę
i jakoś do obiadu zarządzał życie obozu, ale wszystko szło jakoś po grudzie. Przed obiadem pojawił się Zdrada ze śpiworem i jakoś – wydawało
nam się – zaspany. Okazało się, że był to „strajk” oboźnego, ponieważ
podobno wcześniej jako komenda nie słuchaliśmy jego poleceń dotyczących pobudki czy innych wydarzeń w programie dnia – postanowił zatem
pokazać nam, że bez niego trudno się nam obyć. Po tym wydarzeniu już
do końca obozu byliśmy grzeczni
# Uczestniczyłam w kilku obozach – na przykład w lasach sosnowych
w okolicach Tuczna (poczta Człopa) nad malowniczym jeziorem, w obozie wędrownym w Bieszczadach (zaczynał się nad Soliną w okolicach
Wołkowyi, potem przemierzaliśmy Połoniny, dotarliśmy do Halicza);
w zlocie drużyn starszoharcerskich w Spale
# Obozów było kilka – Głusko, Bieszczady, Manewry Techniczno-Obronne w Spale, Mazury, wędrowny nad morzem… Każdy inny, każdy niezapomniany. Ten pierwszy w Głusku – tyle nieznanych sytuacji.
Pierwsza funkcja – zastępowa. Bieszczady – obóz częściowo wędrowny
po górach, które lubię i czuję się w nich jak u siebie. Manewry Techniczno-Obronne w Spale – tam dwie ekipy z Czternastki reprezentowały Chorągiew Wielkopolską – obóz trudny, wymuszający współpracę
z innymi, nieznanymi ekipami i nieznanymi instruktorami. Wędrowny
z Kołobrzegu do Gdańska – przyjemny, ale z niełatwym zaopatrywaniem
w prowiant (takie czasy – wakacje plus turyści plus puste sklepy). To był
mój kłopot, bo byłam kwatermistrzem

’90
# Postawienie „miasta” w lesie, niesamowite wrażenie; poczucie sprawstwa i budowanie czegoś z niczego; pamiętam też obóz na Czarną Hańczą – woda tak czysta, że można było ją pić, do wsi było piętnaście kilometrów i to było coś super
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# Na obozie w Lubiniu w 1995 przyjechał ktoś z Komendy Głównej ZHP
na wizytację – wartownik z Kohorty go nie wpuścił bez zameldowania
się; obóz w Banicy w 1996 – najbardziej dziko i trudno, w Beskidzie Niskim; w którymś momencie byłam ubrana tak samo, jak na zimowisku,
bo temperatura była poniżej dziewięciu stopni
# Pierwszy jest najlepszy, chociaż byłam tylko na połowie obozu w Starym Załuczu; pierwszy bieg nocny, alarm i wszystko w zupełnie innym
środowisku niż na co dzień; potem zostałam drużynową i to była najlepsza lekcja i nauczka, nauczyłam się organizacji, zaradności, siły woli i pokory; pamiętam też, jak podczas obozu wszyscy obawiali się, że będzie
alarm, trzeba było mieć porządek
# Na jednym obozie byłam kucharką, było 120 osób i musieliśmy oszczędzać na stawce żywieniowej, bo jedna harcerka okradła obóz
# Na pierwszym obozie w Dzikach w 1997 byłam kompletnie zdruzgotana warunkami, wszystkie oprócz zastępowej byłyśmy pierwszy raz, jedna
minuta to jedna minuta – wszyscy tego pilnowali; do namiotu nie zmieściła się nam prycz, którą zrobiłyśmy; dopiero potem mi się spodobało
# Bycie oboźnym na obozie w Banicy w 1996 pod wodzą Macieja; zaszczyt bycia strażnikiem ognia – tylko jeden raz byłem
# Przyjazd dziennikarzy z całą ekipą telewizyjną z programu dla dzieci „Małe Wiadomości DD”; ekipa (już z włączoną kamerą) meldowała
się przy wartowni, a wartownik miał to zgłosić przez telefon polowy do
komendy. Nieoczekiwanie, ze słuchawki na, umówione z dziennikarką,
hasło: „Przyjechały Małe Wiadomości DD, co robić?”, popłynął głos
Kachola, który nie wiedział o wizycie telewizji: „Nie wkurzaj mnie!”.
Wszystko się nagrało
# Rozwolnienie u całej komendy po spożyciu źle upieczonego barana,
zagryzionego przez wilki na obozie w Banicy w 1996
# Mój pierwszy obóz (Wygonin) i cudowna pierwsza drużynowa – Agata; Aśka z Przytulajską były wtedy w komendzie. Pamiętam, jak powiedziały do mnie z miną znawców, że jest ze mnie dobry materiał na harcerkę – tak to wtedy sobie wzięłam do serca, że w Błękitnej zostałam. ;)
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Lubiłam „plemienny” klimat obozów, las, element nieprzewidywalności.
Nie lubiłam biegu na orientację, bo zawsze się gdzieś gubiłam ;) i wyzwaniem była też poranna gimnastyka. Jedyną humanitarną formą tak
wczesnego rozruchu były ćwiczenia Agaty, ograniczające się do mięśni
twarzy: „duuuuża różżżżża aaa, ooo, uuuu”. Z ważnych obozowych wspomnień: to alarm w nocy na fali i przyjęcie do Kręgu Czternastaków nad
brzegiem morza przy budzącym się świcie (obóz w Lubinie), tworzenie
Skrzydeł i pierwsze obozy w roli ich drużynowej (odlotowa bujana prycz
w naszej komendzie), obóz wędrowny z motywem niezapominajki
# Stosunkowo podobne do siebie, a bardziej pamięta się sytuacje wyjątkowe, niepowtarzalne
# Najważniejsze wydarzenie w roku, pamiętam spanie na swojej pryczy, rozstawianie namiotów i budowanie kuchni, pieca; obóz był zawsze
w nowej części Polski, nie powtarzała się nigdy lokalizacja; najtrudniejszy
obóz był w Banicy, w najzimniejszą noc były cztery stopnie, a po deszczach drogą płynął strumień
# Po drugiej stronie jeziora szalały pożary. Mieliśmy być gotowi w każdej
chwili na ewakuację, sporo emocji dla dziesięciolatka
# Obóz to było coś wspaniałego od początku do samego końca – gdy
wracało się z dużej fali, jak do domu, albo ostatniego dnia po rozwałce,
gdy w lesie zostawały już tylko ślady po namiotach i wydeptane ścieżki;
na obozie byliśmy samowystarczalni i sami o sobie decydowaliśmy – doskonale się z tym czułem; pamiętam też wizyty rodziców, z jednej strony
fajne: przywiezione placki i owoce, ale z drugiej strony wszyscy trochę się
cieszyliśmy, gdy wyjeżdżali i obóz wracał do swojego normalnego rytmu;
koniec obozu to było zawsze coś w rodzaju niemiłego rozczarowania,
że trzeba już wracać
# Nocne podchodzenie podobozów, szczególnie w Starym Załuczu, gdzie
obok obozu było jezioro, na którym nocowały łabędzie. Jak podrywały
się do lotu, hałas był taki, jakby ktoś strzelał z karabinu. Myszy na obozie w Banicy (chyba), które wchodziły nam na pryczę i wyjadały nam ze
skrzyni paracetamol. Style obozów – pamiętam zwłaszcza indiański
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# Obozy wspominam jako wielką przygodę uczącą życia, szacunku dla
przyrody, ludzi. Mój pierwszy obóz w Wygoninie, gdzie byłam zastępową, pamiętam najlepiej – chyba dlatego, że wszystko było dla mnie
nowością – mieszkanie w lesie, kuchnia polowa, nocne biegi
# Każdy generuje jakieś wspomnienie, każdy miał w sobie coś wartego
zapamiętania oraz coś, co warto było zapomnieć – każdy jednak dokładał
cegiełkę do naszego życiorysu
# Obóz wędrowny Załogi w Bieszczadach w 1992 roku. Niesamowite
przeżycie dla mnie – pierwszy raz byłem w tych, w tamtych czasach
odległych, owianych legendą górach. Wiele wysiłku, ale także wiele
wspaniałych przeżyć. Pokonaliśmy ponad dwieście kilometrów w ciągu
dziesięciu dni, niosąc na plecach cały dobytek. W pamięć zapadł mi nasz
przedostatni nocleg – na dworcu w Starym Łupkowie. Wykonanej wtedy
przez Góla piosenki „Znów Bieszczadów stoki…” nigdy nie zapomnę
# Uwielbiałam, nigdy nie chciałam z nich wracać
# Najlepszy czas w roku, pionierka obozowa, alarmy, ogniska do białego rana
# Dziki 1997, na byłym poligonie Armii Czerwonej. Piękne miejsce, ale
nic na mapach się nie zgadzało – przecinki były tam, gdzie kiedyś przejechały czołgi. Trzeba też było uważać na kawałki drutu kolczastego, które
można było spotkać znienacka w lesie
# Mój pierwszy obóz (Wygonin 1993), moje pierwsze manewry. Gra
polegała na zdobyciu jedzenia z pilnowanej sterty zapasów (trochę jak
w Igrzyskach Śmierci, tylko do nas na szczęście nie strzelali). Dzięki
mnie moja ekipa miała co jeść – może brzmi banalnie, ale miałam trzynaście lat i byłam z tego bardzo dumna
# Każdy z tych czterech, na których byłam z Błękitną, był zupełnie inny
i wspaniały. Pierwszy – bo pierwszy. Pamiętam, że było nas chyba dwanaście w zastępie, miałyśmy jedną długą prycz i trzeba się było przewracać
na drugi bok na „trzy-cztery” – tak nam było ciasno. Wspaniała fala, powrót złapanym na stopa wozem strażackim, moje pierwsze i jedyne Trzy
Pióra. Drugi obóz – Ujsoły, w stylu szlacheckim. Byłam zastępową zastępu
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Liberum Veto. Pamiętam kije od Pawła, których nie chciałyśmy wykonać
(uważałyśmy je za niesprawiedliwe) – i Martin biegał za nas, a my patrzyłyśmy tak długo, aż nas sumienia nie ruszyły z miejsca (bardzo mi to zaimponowało), trudną pionierkę, piękne wędrówki po Beskidzie, falę w Tatrach.
Trzeci obóz: Słupienie, początek prawdziwej harcerskiej działalności drużyn
młodszych w Błękitnej. Dla mnie ten obóz to wspaniała ekipa kadrowa
Wiktor – Maciej (Kohorta) i my z Asią (Leśna). Ciągle nam było wesoło. Uczyłam się odpowiedzialności za młodszych od siebie. Pamiętam, jak
budowałyśmy sanitarkę żeńską. Nie zostawiłyśmy nikogo starszego w podobozie z dziewczynkami zaangażowanymi w pionierkę. Nagle słyszymy
jak jedna z Leśniczanek biegnie do nas przez las, wołając przerażonym głosem: „Druhno, Arleta!”, „Pomocy!” – nogi się pod nami ugięły. Harcerka
dobiegła do nas i przerażonym, zasapanym głosem wydukała: „Druhno…
Aaaarleta… Aarleta… Ma kleszcza!”. I tu nastąpiło wieeeelkie „uffff” z naszej strony. Czwarty obóz (Wygonin) to funkcja kwatermistrzyni w obozie
głównym. Duuużo roboty, w tym papierkowej – to było niezłe wyzwanie.
Mam dużo pięknych wspomnień z tego obozu, szczególnie związanych
z Wujkiem Rachlewiczem
# Najbardziej pamiętam mój pierwszy obóz, czyli Stare Wierzchowo. Pamiętam rozkład namiotów, zasady gier, Cichociemni kontra Więź. Tipi
nad miejscem na ogniskowym, oj dużo na tym obozie padało
# Mój pierwszy obóz – Ujsoły 1991 – dwa tygodnie dyżuru w kuchni
z powodu nogi w gipsie, fantastyczne kule drewniane zbite dla mnie przez
Piotrka i „Igłę” przez kilka lat wisiały w moim pokoju na ścianie w charakterze dekoracji
# Nowe przyjaźnie i relacje, zmęczenie i niewyspanie przy pionierce, nocne
rozmowy, napięcie i niepewność związane z oczekiwaniem na nocne alarmy,
warty nocne i nocne odgłosy lasu – wiele wspaniałych wspomnień
# Jak wyżywić sześćdziesięcioro osób bez kartek na mięso? Ile paczek
herbaty wrzucić do parownika? Jak usmażyć naleśniki dla stu osób? Ile
chlebów kupić na osiemdziesięciorga osób? Jak skutecznie rozliczyć obóz
u księgowej – druhny Łucji, w hufcu?
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# Moja pierwsza kwaterka na pierwszym obozie w Borowym Młynie,
na której druh Banan uczył mnie pionierki
# To tak wiele, że nie ma słów na opisanie. Z konieczności ucieczki do
lasu obozy robię do dziś. To pleśniejący śpiwór (co nikomu nie przeszkadza), to długie noce, po których aż do kości śmierdzi się dymem, to
dziesięć kilometrów do najbliższej wsi i niebotyczne pęcherze od tych
wycieczek. To msze polowe – jedyne, na których nie mdleliśmy – a i to
nie zawsze:) To ludzie. To zajęcia. To fala. To czekanie na „smacznego” i walka o kanapki z serem, mortadelą i, w dobrych czasach,
z jajkiem. To paskudna herbata, najlepsza. Tylko tam była taka zadymiona. To dyżury w kuchni, to doły na zlewki, to mycie się w namiocie sanitarnym i latryna z namiotu imitującego gwiazdozbiór za dnia.
To morze platonicznych i tych głębszych miłości, to świeże poranne
kręgi Więzi i wieczorne ogniska, które wyciszały i dawały przestrzeń
na myślenie, na odnoszenie do siebie każdej piosenki, a wszystko to
dawało po prostu poczucie przynależności. Poczucie, że umiemy być
ze sobą, obok siebie i dla siebie
# Radziu uciekający najpierw przed jelonkiem, a później szerszeniem
w Starych Kiełbonkach (1998); Gierwatka biegająca kije w Starych
Kiełbonkach za niesubordynację wobec oboźnego; manewry na obozie
w Dzikach (1997) oraz nocny alarm; kąpiel w wodospadzie na obozie
w Świeradowie-Zdroju (2001); nocny seans sauny na obozie w Stołuniu
(2004)
# Nauka gry na gitarze w podobozie i piosenka „Śpiewające jeziora”
# Nie da się porównać do żadnych innych wyjazdów – cały miesiąc
spędzany na powietrzu, przeważnie z dala od wszystkiego. Ten sam
rytm dnia, a jednak codziennie coś innego, trochę uzależnienie od
pogody, trochę działanie mimo niej. Bez względu na warunki, zawsze
można było liczyć na innych. Mi obóz kojarzy się z Wujkiem – pamiętam, jak wyszukiwał na spacerach w lesie różnych dziwnych korzeni,
które służyły później jako świeczniki. Obóz to dla mnie też zapach
ogniska i ten magiczny czas wieczorem, kiedy wszystko się uspokajało;
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przejmująca cisza i czekanie, czy ognisko się rozpali tą jedną zapałką. A po chwili ciszy – dźwięki gitary…magia! Uwielbiałam też fale,
szczególnie duże, ale zawsze fajnie było później wracać do obozu, trochę tak jak do domu…

’00 - ’10
# Budowanie platformy Cichociemnych po nocach, niewielka odpowiedzialność, nieprzespane noce, kwaterki i pionierki (oraz wypadki
przy pionierce), mecze siatkówki podczas odwiedzin: harcerze versus
rodzice
# Na dniu Cichociemnych (2009) drużynowy zrobił nam grę w lecie. Jednym z zadań było zdobycie wody. Nie udało nam się go ukończyć, więc
gdy przechodziliśmy przez pobliską wioskę, to napiliśmy się z punktu
czerpania wody przy rzece. Nie wyglądała ona dobrze, ale byliśmy bardzo
spragnieni, więc nie było to dla nas problemem. Przez kilka następnych
dni wszyscy mieliśmy problemy żołądkowe
# Fala we Lwowie, gdy szliśmy w mundurach, grupa młodych Ukraińców zaczęła nas obrażać jako Polaków – w odwecie zaśpiewaliśmy im
hymn Polski
# Wyjazd do Wilna i odkrywanie polskości – satysfakcja, że to zrobiłem
# Obóz w 2016 roku i odwiedziny prezydenta RP Andrzeja Dudy; był
wtedy dobry program – jak byłem programowym, na biegu było tarzanie
się w błocie, zajęcia z nurkowania, manewry były fajne. Motywujące było
to, że chłopacy byli zadowoleni z programu; niewyspanie i głodowanie,
ale i odpoczynek od szkoły
# Obóz kojarzy mi się z wiecznym brakiem czasu – zwłaszcza na umycie się. Najlepsze wspomnienia mam z tych wyjazdów, na których byłam drużynową
# Na jednym obozie stawialiśmy namioty na tratwach, w nocy podniósł
się poziom wody i była po kostki
# Zawsze gdzie indziej, to bardzo ważne; obóz to wielka przygoda, wielkie przyjaźnie, siedzenie przy ognisku, blisko natury
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# Kurs metodyczny i zadanie: przygotować ciasto dla reszty komendy, informacja zakodowana Morsem – nie znaliśmy, w schronisku nie było prądu
ani piekarnika, więc piekłyśmy w obozowym piecu w lesie, to było integrujące, jedna z dziewczyn ubijała jajka widelcem, bo nie było świderka
# Świetnie zorganizowane obozy, doskonały sprzęt; na obozie w Świeradowie w 2001 było zimno, dziesięć stopni w nocy, doły trzeba było kopać
kilofami
# Kiepskie jedzenie na pierwszym obozie: ciągle makaron z czerwonym
sosem, wszyscy chudli, chciałam wracać, ale tata mnie namówił, żeby
zostać
# Pamiętam bardzo dziwne, nieudane podchodzenie obozu przez jakieś
koleżanki ze szkoły, które zapowiedziały telefonicznie, że będą podchodzić, ale nikt nie wziął tego na poważnie, a potem podeszły w nocy bez
słowa pod bramę z siatkami na głowach i położyły jakieś czarne pudełko – Kohorciarze byli tym przerażeni
# Róża Wiatrów oraz spanie na sianie podczas fal
# Nocne gry, ogniska blask, nocne warty… i rewelacyjne fale, a później
już w czasach instruktorskich: nocne rozmowy, przygotowywanie zajęć,
wspólne działanie, które dawało wiele radości i satysfakcji
# Historia z podchodzeniem i zrobienie „Henryka Portiera”, czyli stracha
na wróble z głową z arbuza i pałatką; na warcie chowałam się za nim
# Pamiętam obóz Huta Różanecka na Roztoczu w 2002 roku z falą do
Lwowa i Kamieńca Podolskiego i eksperyment ze wszystkimi drużynami
i komendą główną w jednym obozie. Była też zbyt wczesna wizytacja
sanepidu podczas pionierki, na pytanie wizytatorki do któregoś z Kohorciarzy „Dlaczego kopiesz dziurę menażką” padła rezolutna odpowiedź:
„Proszę pani, ale to jest menażka do kopania!”
# Na obozie ktoś wyznaczył przez pomyłkę miejsce na zwiad oddalone
o sto kilometrów, więc łapaliśmy stopa – Sława stała na ulicy, a reszta
w krzakach i wyskakiwaliśmy, jak ktoś zgodził się podwieźć; na obozie
w 2005 NSZ zbudował pływający namiot, ale, ponieważ butelki miały
zbyt małą wyporność, wykorzystywany był jedynie podczas manewrów
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przez Wojtka; na obozie nad Zalewem Sulejowskim w 2007 była straszna wichura, leśniczy kazał nam uciekać w las (Róża i Wawer), a komenda ratowała kuchnię
# W 2003 na obozie w Brodnicy Górnej Gramol zrobił „Mini Adventure Race”. Zawody zaczynały się po obiedzie, a zakończyły się w nocy.
Zająłem drugie miejsce. Młody Grociu zameldował się na mecie kilka
minut wcześniej
# Na obozie w Stołuniu mieliśmy wielką dziurę w środku podobozu,
przez co połowę namiotu mieliśmy na platformie, a drugą połowę musieliśmy wyrównać, żeby mieć poziom
# Z jednej strony każdy taki sam, z drugiej strony zupełnie różne… Przeżywane z perspektywy Leśniczanki, Wiązanki, a później drużynowej
czy komendantki, zostawiały po sobie niezapomniane przeżycia i nowe
doświadczenia. Żyjąc w lesie, zupełnie traciło się kontakt ze światem
zewnętrznym, przez co powroty do cywilizacji zawsze były dość trudne.
Chyba najfajniejsza część harcerskiego życia
# Budowanie bramy do podobozu Więzi razem z Ewą. To było na obozie
w stylu japońskim. Pamiętam, że byłyśmy z siebie potwornie dumne za to
osiągnięcie
# Budowanie platformy z Cichociemnymi – mimo, że, się tego nienawidzi, kiedy się to robi, a samo mieszkanie tam nie jest szczególnie wygodne i nie ma szczególnie plusów z racjonalnego punktu widzenia, to jest
w tym jakiś leśny lans i dobrze się to wspomina. A druga taka rzecz – to
dla mnie zawsze niesamowite było to, że przyjeżdżaliśmy do lasu, w którym nic na początku nie ma, i stwarzamy tam pewną samowystarczalną
komunę, gdzie wszystko, co potrzebne człowiekowi do funkcjonowania,
jest dostępne w promieniu kilkudziesięciu-kilkuset metrów i można by
z tego lasu nie wychodzić przez kilka tygodni. Potem w trakcie fali czy
nawet powrotu do Poznania wszystko, co normalnie traktuje się jako
codzienność, wydaje się nagle dosyć obce
# Z obozów najlepiej wspominam pionierki, bo zawsze czułam, że mogę
się tam po prostu wyżyć i jest to taka okazja, żeby coś tam samemu zbu210

dować i potem z tego korzystać. I z perspektywy czasu fajnie wspominam to, że był to taki czas, że mogłam na te trzy tygodnie odciąć się od
takiego „normalnego życia” i żyć chwilą, skupić się na spędzaniu czasu
z przyjaciółmi, obcowaniu z naturą i poznawaniu siebie
# Na większości obozów byłem przybocznym albo zastępowym, więc
miałem mnóstwo roboty. Ale uwielbiam naturę, nocne niebo i ciszę w lesie. Fascynujące jest to, jak przyjeżdżamy do miejsca, w którym zastajemy
leśną polanę, potrafimy stworzyć tam sobie na cały miesiąc dom (czasem nawet na dłużej) – i na końcu zostawić po sobie ledwo jakikolwiek
ślad – czasem tylko pomost, z którego przez lata korzystać będą miejscowe dzieciaki. Obóz to chyba taka centralna część życia harcerskiego do
której przygotowywaliśmy się cały rok, potem ją podsumowywaliśmy,
wspominaliśmy i znów się przygotowywaliśmy
# Obóz kojarzy mi się najbardziej z lasem i przebywaniem w naturze
przez długi czas. Dla mnie to daje takie poczucie niezależności – zwłaszcza, jeśli bierzesz udział w tworzeniu obozu podczas kwaterki i pionierki.
Robimy to wszystko sami i korzystamy z pomocy zewnętrznej tylko, jeśli
to jest konieczne
# Choć zawsze leje, to nie pamięta się deszczowych dni; śpiewanie do
czwartej nad ranem, kwaterki i rozwałki, no i oczywiście metalowy kubek
i menażka
# Las, ognisko, namiot, ludzie
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#zimowisko
Jak dobrze nam, zdobywać góry i młodą piersią chłonąć wiatr,
Prężnymi stopy deptać chmury i palce ranić ostrzem Tatr…

’50 - ’60
# Zimowisko zorganizowane przez Chrzana w Karpaczu – fantastyczne, najbardziej pamiętam nocny alarm i ognisko na polanie tuż
za świątynią Wang
# Zimowisko w Karpaczu w poniemieckiej Willi Janeczka w 1958, tuż
przy oślej łączce, która na dole kończyła się transformatorem – trzeba
było uważać przy zjeżdżaniu; zjeżdżałem na drewnianych nartach biegowych – nikt się wtedy nie przejmował takimi szczegółami, jeździliśmy na czym się dało; podczas zjazdu spod Śnieżki zjeżdżaliśmy w złych
warunkach, a Chrzan liczył nas co chwila we mgle i dodawał każdemu
otuchy, mówiąc „Jedź! Świetnie ci idzie!” (wielu widziało wtedy narty
pierwszy raz w życiu)
# Karpacz, Bierutowice, Willa Janeczka – zimowiska na sześćdziesięciu – osiemdziesięciu chłopaków, pieszo wnosiliśmy narty na górę, żeby
pozjeżdżać; spałem w śpiworze zrobionym przez mamę – kołdra z doszytym zamkiem; jeździli z nami instruktorzy-harcerze z Poznania

’70 - ’80
# Las nocą, ognisko i iskrzące się kryształki lodu – jakbyśmy się przenieśli
do baśni, było w świetle księżyca tak jasno, że można czytać książki
# Wspaniale wspominam wyjazd starszych dziewczyn z Więzi w Tatry
w grudniu 1990 roku po świętach Bożego Narodzenia pod koniec drużynowania Aśki, atmosferę radości i wspólnego tworzenia obrzędowości.
Z każdą chwilą jej wymyślania stawałyśmy się coraz bardziej jednością.
Było naprawdę niesamowicie. Zniknęły wszelkie animozje, stronnictwa.
W rozgwieżdżoną noc pośród kosodrzewiny powstał Krąg Więzi
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# Bieg harcerski na zimowisku w Tyliczu przy temperaturze trzydziestu
trzech stopni mrozu to było wyzwanie
# Uście Gorlickie – czytamy wieczorami wspólnie przy posiłku Folwark
zwierzęcy Orwella i śpiewamy hymn ułożony z tekstu tej książki (Bracia
zwierzęta Anglii i Irlandiiiii.) Codziennie śpiewamy też „Kiedy ranne”,
nawet o godzinie trzynastej po nocnym biegu. Tworzymy specjalną KałGrupę do udrażniania toalety (zatyka się co kilka dni). G(ł)ówny operator
(Jasiu) i dwie asystentki (Małgorzata i Magda). Praca śmierdząca, ale
przynosi wielką sławę i wdzięczność; Wójtowice – Idziemy z Majką do
gospodarza, który ma zorganizować nam kulig, sprawa pilna. Mężczyzna śpi w kuchni pijany (na stole kilka pustych butelek), w ręku ma nóż
skierowany w naszym kierunku. Budzimy go kijem od miotły, bojąc się
odruchu Moro
# Zimowisko w Tyliczu, były trzydzieści trzy stopnie mrozu, na przyjęciu
do Kręgu Czternastaków z Pawłem chcieliśmy rozpalić ognisko, ale było
za zimno i się nie dało. Warunki były ekstremalne; suszyliśmy ubrania
na piecach kaflowych, co jakiś czas paliło się ubranie i biegliśmy zobaczyć, czy to nasze; na festiwalu Ola śpiewała piosenki Manaam na naprawdę wysokim poziomie
# Walka o krzyż z partyjnymi kacykami podczas zimowiska w Ujściu
Gorlickim w czasie stanu wojennego i ogromne dylematy, czy pozostawiać krzyż w dotychczasowym miejscu, ryzykując rozwiązanie zimowiska
i przymusowy powrót wszystkich do domów
# Cieplice; nie do wiary, ale wtedy nikt nie miał na nim nart; wszystkie
wędrówki po górach odbyłam w butach zwanych „pionierkami”; wyprawa
na Śnieżkę (dla mnie – człowieka z nizin – zaskoczeniem była zmienność warunków między podnóżem a szczytem góry, gdzie leżał blisko
metrowy śnieg); Zapamiętałam epizod z naszego pobytu na zimowisku
w Cieplicach. Incydent, gdy przybyliśmy całą umundurowaną drużyną
na posiłek w jakimś sanatorium, a kuracjusze zabarykadowali nas w stołówce, biorąc harcerzy za grupę zbrojną lub desant (chłopcy należący do
zastępu spadochronowego nosili mundury polowe); wyjaśnianie sprawy
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zajęło sporo czasu. Kolorytu życiu obozowemu nadawały różne skecze
i inscenizacje typu kabaretowego przygotowywane na ogniska; próby do
tych przedstawień – to już było wiele śmiechu – komentarze i podteksty
(wtedy nie było można inaczej). Ton nadawały tej kreatywności dwie
instruktorki – studentki Ewa i Mariola, tak zwane „Szczypawki”; utkwił
mi w głowie na przykład początek wystawianego przez pod ich egidą
„Hamleta” (niestety nie pamiętam autora). Kwestia Hamleta zaczynała
się od słów „O rany – jak ciemno! Co stanie się ze mną? Onegdaj zmarł
tato, ojczyma mam za to. I zmartwień mam nawał, bo drania to kawał.
Lecz co to za zjawa ponura i krwawa po zamku się pęta?”
# Komańcza (chyba 1980) – tam składałem przyrzeczenie
# Też byłam na kilku, ale nie utkwiły mi tak w pamięci jak obozy letnie.
Urokiem dawnych zimowisk był wspólny Sylwester. Wakacje były zaraz
po Bożym Narodzeniu

’90
# Apele na zimowisku w krótkich spodenkach w ostrym mrozie
# Wymarzona zima, trudne warunki śniegowe; jedzenie czekolady i miodu w tubkach oraz jajecznica w proszku. Część osób jeździła na nartach,
inni chodzili na wycieczki, wszyscy fajnie bawiliśmy się w grach na śniegu, na przykład grając w rugby
# Zimowisko w Stójkowie w 1995 – pierwszy raz byłam przyboczną w Leśnej, było bardzo zimno i musieliśmy dogrzewać komendę kozą. Maciej,
który prowadził gimnastykę poranną, stanął ociekający wodą na schodach – był zupełnie mokry, bo stracił przytomność i wpadł do strumienia
# Chodziło się po górach i były kary, jeżeli ktoś był nieusłuchany. Była
to satelita, czyli bieganie w kółko dookoła kolumny. Raz kolega biegał
na zimowisku w Starym Gierałtowie, a ja mu podłożyłam mogę, więc
w odwecie odpruł mi wszystkie guziki w mundurze
# Na moim pierwszym zimowisku drużynowa złamała nogę, z czterech
dziewczyn dwie były siostrami a dwie kuzynkami; na tym zimowisku
po raz pierwszy od dawna do dziewczyny, a nie faceci, wygrały festiwal;
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na zimowisku w Szczawnicy wszyscy byli chorzy, a, ponieważ mieszkaliśmy w Willi Wincentówce, nazwaliśmy to „wirus Wincenta”. W komendzie
chłopacy zapisywali swoje rekordowe temperatury (z powodu choroby)
# Na zimowisku w Szczyrku w 1992 – fala Załogi i zabłądzenie w drodze
na Pilsko; Marcin był tak zmęczony, że mówił „jak tu na chwilę usiądę,
a potem was dogonię”
# Na zimowiskach ciągłe awantury z Wujkiem o krąg na dworze w krótkich spodenkach
# Totalny niewypał z nartami na zimowisku w Starym Gierałtowie
w 1994 – wchodziliśmy z nartami na plecach przecinką leśną w górę
i zjeżdżaliśmy
# Skarpety góralskie wkładane do przeciekających pionierek zimą, chodziło o to, żeby przetrwać w zupełnie przemoczonych butach. I absurdalna nazwa zastępu: Zimne Grono Przemarzniętych Nosków, czyli
Spragnionych Ciepła Eskimosków – Jednym Słowem – Kobiety o Wielu
Twarzach. To był niezły zastęp!
# Kiedyś nie brało się nart, ale były tylko wycieczki – potem proporcje się
zmieniły i było coraz więcej nart; nie zdarzyło mi się zabłądzić; pamiętne
wejście na Zawrat i zjazd na tyłku; lepsze zimowiska były w szkołach, te
w pensjonatach nie miały klimatu
# Jasinia na Ukrainie i jazda UAZ-em-karetką przez góry jako tłumacz
rosyjskiego na operację wyrostka leśniczanki „Rachelki” z Gosią
# Zimowiska Błękitnej były dla mnie doskonałą proporcją pomiędzy
harcerstwem, a spędzaniem czasu na zimowych wycieczkach w górach;
na zimowisku po raz pierwszy byłem nocą w górach, gdy drogę na biegu
harcerskim oświetlały gwiazdy, a z daleka było widać instruktorów stojących na punktach przy blasku ognia, który palili, by się ogrzać
# W moim przypadku też pierwszy wyjazd w góry – tak się składa, że nie
mam rodziny w południowej Polsce, w podstawówce jeździliśmy na wycieczki, ale tylko na północ
# Tylicz – mrozy do minus trzydziestu, a my, faceci w krótkich mundurach, dumnie śpiewamy hymn Cichociemnych
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# Hymn zimowiska w Starym Gierałtowie w 1995: „Stary Gierałtów, Stary Gierałtów, Nigdy nie uwierzę, że nie było to skautów”. Bieg harcerski
w czasie jednego z zimowisk – okazało się, że obok punktu kontrolnego
odbywała się sesja zdjęciowa do katalogu strojów kąpielowych (modelki
w strojach na śniegu). Wizyta na basenie w Lesznie (wtedy megawypas) w czasie powrotu z zimowiska (nie pamiętam którego). Cel wizyty:
porządne umycie się. Siedzieliśmy w jacuzzi i śpiewaliśmy „Komandosi
to my!”
# Pierwsze zimowisko w Bańskiej – bieg na orientację, śnieżyca: dlaczego
nikt mi nie powiedział, że trzeba zacząć bieg od punktu pierwszego?
# Myślę, że jeszcze bardziej niż obozy letnie były możliwością sprawdzenia nas samych – własnych możliwości. Czas doświadczania zimy
w postaci obcej w Poznaniu – nigdy poza harcerstwem (lub czasem, który
z nim utożsamiam) nie brnąłem już w śniegu po pas
# Nie zapadły mi jakoś głęboko w pamięć. Pamiętam, że mało jeździliśmy na nartach i podczas gdy inni moi rówieśnicy już śmigali, ja z racji
zimowisk harcerskich byłam do tyłu
# Zimowisko w Bańskiej Niżnej w 1992 – byłem zastępowym i miałem
gorączkę, musiałem brać antybiotyk; na falę zastępu Easy Rider pojechaliśmy w Gorce
# Kotlina Kłodzka 1996 – budynek, w którym mieszkaliśmy, był w remoncie – chyba nie wyrobili się na czas przed naszym przyjazdem. Śmierdziało mokrym tynkiem i farbą, przez pierwszy tydzień nie działały
prysznice, było zimno. Ale góry były fajne
# Zimowisko w Karpaczu w 1993: wyprawy po Górach i zjazd na jabłuszkach (w gwarze drużyny „dupozjazdach”) z Kopy oraz starym torem saneczkowym. Chciałbym jeszcze raz
# Pierwsze – Dworaczek 1990 – pierwszy wyjazd z Błękitną. To była miłość od pierwszego dnia. Wszystko w moim życiu się zmieniło. Z grzecznej uczennicy stałam się nałogową wagarowiczką – zawsze coś ciekawego działo się w harcówce i wokół harcerskich spraw – nawet przed
południami. (Rodziców obecnych harcerzy proszę o nieczytanie tego
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fragmentu). W Dworaczku było tyle alarmów, że po dziesięciu dniach
nie byłam w stanie wytrzymać w pozycji siedzącej dłużej niż trzydzieści
sekund – po tym czasie zasypiałam, niezależnie od okoliczności i wydarzeń. Drugie zimowisko w Tyliczu, pamiętam służbę zastępu, którą sobie
same załatwiłyśmy na zwiadzie. W Tyliczu zostałam przyjęta do Kręgu
Czternastaków. Pamiętam jeszcze niewinną grę terenową, w której chodziło o „rozrywanie” połączonych dłoni ludzi dobranych w pary (w celu
zdobycia kolejnych informacji). Gra zmieniła się w totalną jatkę, a w nas
wszystkich zagrały zupełnie krwiożercze instynkty (ze skakaniem po połączonych dłoniach leżących w śniegu włącznie)
# Byłem tylko raz. Pamiętam na przykład, że cały dzień przeleżałem
na biegu harcerskim w jamie śnieżnej, do której tylko niewielu trafiło,
bo chyba leżałem ciut w bok od punktu z mapy. Poza tym jechałem na to
zimowisko w Szaflarach z Klimą, a któregoś z nas chcieli okraść w pociągu. Chyba mnie. Zimowisko było w budującym się domu, a do jedzenia
były jajka w proszku (choć to już był początek wolnej Polski)
# Zimowisko w Zębie. Na alarm wychodziłyśmy przez okno po drabinie,
bo nasz góral miał coś przeciwko nocnym alarmom
# Śnieg i mróz, wspaniałe wędrówki górskie, pierwsze wędrówki po Tatrach
# Pierwsze zimowisko w Komańczy w 1990 i bieg harcerski w zimnie,
śniegu, nocą
# Chyba Szczyrk – zatrzasnęła nam się sala w której spała Leśna, przechodziłam przez kratę w oknie, żeby nas ocalić, dziś byłoby to niemożliwe; zgubiłam się na biegu harcerskim, wszędzie dookoła tylko śnieeeeeg,
bardzo oddaliłam się od wyznaczonej trasy; natrafiłam na dom, w którym
starsi państwo nakarmili mnie, mogłam się ogrzać oraz podwieźli do
miejsca zimowiska
# Zimowisko różni się od obozu tym, że można robić podobne rzeczy, ale
w innych warunkach, które sprawiają, że jest to ciekawe – podobne, ale
inne. No i można zasmakować przy okazji trochę luksusu (jak na standardy harcerskie, oczywiście)
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# Najlepsze – pierwsze – Stary Gierałtów. Bardzo klaustrofobicznie ze
względu na warunki, ale za to atmosfera nie do powtórzenia! Świeczniska, na których wszyscy siedzieli ściśnięci i ci siedzący pod ścianami
przeważnie przysypiali, pierwsze alarmy, apele, zdobywanie sprawności
i nauka wszystkiego
# Z zimowiskami kojarzą mi się wycieczki w śniegu po same pachy. Kiedyś razem z Katasią prowadziłyśmy wycieczkę, a dość powszechną jest
wiedza, że nie wyrastamy powyżej leśnych słupków granicznych. I właśnie dlatego było doskonale. Żarło się śnieg, kiedy skończyła się woda,
zawsze trzeba było mieć czekoladę. A najlepsze było to, że to wszystko
było wspólne, nieważne ile i czego miałeś. Mieliśmy to wszyscy

’00 - ’10
# Mój pierwszy wyjazd z Błękitną, kameralne po dwadzieścioro – trzydzieścioro osób, dzięki nim zacząłem chodzić po górach, nauczyłem się
jazdy na desce, no i świeczniska do rana, niezależnie od pogody
# Na fali, zamiast siedzieć w schronisku, przez kilka godzin kopaliśmy
igloo w śniegu, w efekcie mieliśmy kilkumetrowy tunel
# Codzienna wycieczka w góry zamiast siedzenia w budynku; na festiwalu
komenda wymyślała piosenki o wszystkich osobach na zimowisku, to
pokazywało, że nie tylko uczestnicy się angażują
# Na fali szliśmy z Jankiem, drużynowym, do nieznanej chaty, bez zapasu
jedzenia. Było już ciemno, widzieliśmy ślady wilków, w chatce był kominek. Dzisiaj dobrze się to wspomina, ale drugi raz bym się na to raczej
nie zdecydował
# Na zimowisku w 2014 byłem chory i spałem zamknięty w budynku.
Gdy wrócili harcerze po wyjściu na chwilę na stok o północy, to nie mogli mnie obudzić – rzucali w okno szyszkami, gałęziami, gwizdali – ale
udało im się wejść dopiero, gdy zadzwonili do żony właściciela, która
przyjechała po godzinie z odległości 50 kilometrów; wszyscy zmarzli,
bo wyszli tylko na chwilę i byli lekko ubrani
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# Górskie wyrypy i śmierdzące stopy, zjazdy na dupolotach; pamiętam
czytanie rozkazów z pustej kartki na apelu; raport karny – lepienie bałwana; najlepsze były zimowiska mieszane, z możliwością jeżdżenia na nartach, same wędrówki mnie męczyły i wolałem też jeździć na nartach
# Zimowisko w stylu pomarańczowym – trudno było dobrać kolor,
bo każdy miał już jakieś przypisane znaczenie. Były na tym zimowisku
zuchy i dobrze się z nami zintegrowały
# Na fali drużyny drużynowy musiał jechać do Poznania na egzamin. Poszliśmy ze szczepowym, Markiem, z Miłkowa do Karpacza. Było bardzo
dużo śniegu, chłopacy wykąpali się w strumieniu górskim; musieliśmy
zarobić na obiad w schronisku pod Łomniczką – nosiliśmy ścięte drzewa
trzysta metrów we dwójkę, część spała potem w śniegu, ale w nocy odpadli. Następnego dnia zgubiliśmy się i trafiliśmy na tabliczkę „Pozor!”.
wracaliśmy do Polski na azymut, przez dwie godziny w śniegu, w Karpaczu dostaliśmy ochrzan od ratownika.
# Byłem tak głodny na zimowisku w Przechybie, że byłem niemiły dla
innych; było tyle śniegu, że skakaliśmy z okien
# W Bieszczadach – ogromna ilość śniegu, piękne widoki; chodziliśmy
na kręgi w temperaturze -20 w samych mundurach, spaliśmy w drewnianych chatkach – na takich wyjazdach poznawałem góry, koniec komfortowych wyjazdów z rodziną
# Zimowisko na Przechybie – na szczycie był budynek hotelowy, a powodu opadów śniegu były dwumetrowe tunele między budynkami, gdy
wpadłam z zaspę, to musieli mnie wyciągać
# Wycieczki górskie. Na jednym z zimowisk sama musiałam jedną prowadzić, bo ktoś wrócił do Poznania, trochę się wtedy zgubiliśmy
# Przecieranie szlaków, festiwale zimowiskowe na świecznikach
# Przechyba, na której chłopacy wyskakiwali z okna schroniska na apel
i było ogromnie dużo śniegu
# Jedno z zimowisk było w zasadzie wyjazdem prywatnym z powodu
niedociągnięć organizacyjnych. Byliśmy w Piechowicach i chodziliśmy
na wiele wycieczek górskich, jeździliśmy na nartach biegowych, robiąc
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często zatory na trasach biegowych. Na zimowisku w pensjonacie rodziców Asi był fajny nocny alarm, chociaż pobudki były ciężkie, wzajemnie
się poganiałyśmy; na zimowisku w Radkowie w Kotlinie Kłodzkiej było
megazimno, na wycieczce do Czech były piękne widoki, ale wracaliśmy
już po zmroku, bo trasa była za długa i sytuacja zrobiła się nieciekawa,
gdy doszłyśmy do ogromnej skarpy. Wszystkie potem zmarzłyśmy, kiedy
adrenalina opadła; zrobiłam tam z Kampajem fajną grę terenową o powstaniu wielkopolskim
# Wędrówki, mróz, dużo śniegu, pierwsze doświadczenia z Asią na nartach
# Fala drużyny w Szpindlerowym Młynie, podczas której przez cały
dzień przedzieraliśmy się przez zaśnieżone góry, by pod wieczór dotrzeć
do schroniska na Śnieżce
# Po zakończeniu kolonii zuchowej wróciłem do domu tylko po to, żeby
zostawić brudne rzeczy, zapakować czyste i pojechać na zimowisko. Spędziłem w domu dziesięć godzin, następne dwadzieścia w podróży tylko
po to, żeby spędzić trzy noce z resztą szczepu
# Na Ukrainie było zupełnie inne niż wszystkie… Droga na miejsce
trwała ponad dobę, jechaliśmy z kilkoma przesiadkami, najbardziej w pamięć zapadła podróż ukraińską kuszetką, w której my byliśmy równie ciekawym zjawiskiem dla podróżnych, co oni dla nas. Na miejscu też wiele
nas zaskakiwało – między innymi trzy obiady dziennie: kasza z mięsem
na śniadanie, kasza z mięsem na obiad i jeszcze trochę kaszy z mięsem
na kolację
# Fantastyczne zimowiska w Międzygórzu oraz w Zawoju. Piosenka Zygacza „W międzygórzu tuż na wzgórzu”. W Zawoi z kolei wspominam
konkurs piosenek, który razem z dziewczynami wygrałyśmy z piosenką:
„Po markecie błądzą ludzie”, opartej o melodii „Bez słów” Wolnej Grupy
Bukowina
# Tysiące świecznisk i nieoficów; wycieczka młodych do Jaskini Mylnej
w Murzasichlu z Arturem i Anią – oblodzona droga pod górę i ja w nieodpowiednim obuwiu; na zimowisku Gramola w stylu „supermarket”
(chyba 2002) popołudniami odbywał się kurs tańca, co było wtedy no224

wością; Jaskinia (Ukraina) – jazda na nartach, intrygujące nawyki żywieniowe autochtonów oraz pobyt Asi w lokalnym szpitalu, gdzie operowano
jej zapalenie wyrostka
# Przechyba – nocowaliśmy w nowym ośrodku. Jednej niedzieli tak zasypało nas śniegiem, że nie dowieźli chleba na śniadanie, czekaliśmy trzy
godziny, aż przyniosą chłopaki ten chleb; podczas powrotu z zimowiska
zostawiliśmy kronikę szczepu w pociągu, już się nie odnalazła
# Zimowiska to dla mnie bardziej długi rajd niż krótki obóz – na tyle długi czas, by zawiązać nowe przyjaźnie i przeżyć kilka przygód. Poznałem
dzięki nim sporą część naszych gór, co sobie bardzo cenię. Niezwykle
dobrze wspominam jedno z zimowisk Czternastki – do, bodajże, Pasterki w 2011 roku. Mieliśmy wtedy rosnący kryzys liczebny w szczepie.
To był moment, kiedy sam postanowiłem, że odchodzę działać z zuchami w Błękitnej. Na zimowisko jechało dwadzieścia kilka osób (w tym
cztery to ja i moje rodzeństwo), więc było bardzo kameralnie. I mimo
że w poprzednim roku było bardzo dużo konfliktów, a program nie był
jakoś szczególnie wybitny, to było chyba najlepsze zimowisko, na jakim
byłem – atmosfera była bardzo rodzinna, codziennie wieczorem oglądaliśmy filmy i graliśmy w planszówki, mieliśmy chyba ze dwa obiady, które
robiliśmy wszyscy razem – mam zdjęcie Pawła, który w masce przeciwgazowej kroi cebulę
# Wszyscy się bali oboźnego Marka i jego raportów na śniegu
# W zimowisku fajne jest to, że była to trochę odmiana od obozu, i,
w przeciwieństwie do innych wyjazdów harcerskich, jego główną częścią nie były zajęcia przygotowywane przez instruktorów, tylko wyjścia
na stok i wycieczki. To były rzeczy związane bardziej z aktywnością fizyczną niż zajęcia na obozie
# Zimowiska były dla mnie zawsze takim małym obozem, który sprawiał,
że mogliśmy spędzić razem czas w zawieszeniu między jednymi a drugimi wakacjami i też dzięki niemu lepiej poznałam, co to jest wędrowanie
po górach zimą i stawiałam swoje pierwsze kroki na nartach
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# Pół nocy jazdy pociągiem, za pierwszym razem nawet więcej, pierwsze
szusy na stoku, klimat, no i jeszcze zobowiązanie instruktorskie w śnieżycy – przy ognisku, które sam rozpaliłem
# Śnieg, góry, narty – krótszy obóz
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#spływ
Opowieści, opowieści, […]
O tym jak, kiedyś w górach na pomoc ktoś krzyczał głośno,
O tym jak, na Mazurach ktoś złamał wiosło…

’70 - ’80
# Spływ po maturze Drawą, płynąłem z Tasmanem i utonął mi plecak,
zostałem tylko w tym, co na sobie miałem
# Na spływie w 1984 płynęliśmy zupełnie rozwalonymi kajakami, jeden
z nich podczas spływu pękł na pół, do tego zamókł chleb i jedynie puszki
nadawały się do spożycia; a po powrocie do domu z plecaka postawionego
na podłodze wylała się cała kałuża wody
# Na jednym z noclegów w czasie spływu zbudowaliśmy krzyż, ale to było
w dzień i gdy po zmroku szukaliśmy go na modlitwę, to nie mogliśmy
znaleźć, wtedy Woluś zdjął krzyżyk z szyi, powiesił na drzewie i tak się
modliliśmy
# Rozpadający się na przeszkodzie na rzece drewniany kajak z wiosłującym Łagodą w środku
# Kajaki, Mazury, fala w postaci spływu była super pomysłem, ale ponieważ byłam przyboczną, płynęłam z inną dziewczyną (w większości
dziewczyny miały silnych chłopaków w kajakach), wciąż byłyśmy ostatnie
i miałam straszne bąble na rękach
# Nie uczestniczyłem – robił je zawsze Volano, tuż przed obozem letnim
i ja miałem wtedy na głowie przygotowanie całego obozu
# Drawą z Cichociemnymi, wywrotka pod ogromnym drzewem i dosłowna walka o życie z żywiołem wody. Od tego czasu mam wielki respekt
przed każdą rzeką
# Drawa, mało się nie utopiłem
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’90
# Robiłem przez wiele lat jako imprezy ze znajomymi, mimo przerwy
w harcerstwie – to świetna impreza, pozostał zawsze duch harcerski – bez
alkoholu, zgodnie z Prawem Harcerskim; dzisiejsza zmiana Prawa to niestety usankcjonowanie obłudy – to już dzisiaj nic nie oznacza i dzisiejszym harcerzom jest trudniej, gdy można pić alkohol
# Przyjechali do nas harcerze ze Skandynawii, jeden z nich był na wózku
i pływał w nim w kajaku, z Asią byłyśmy na końcu i nie mogłyśmy nadążyć za resztą
# Zmiana tekstu piosenki na „dorzuć do ognia DRES” po tym, jak
na majowym spływie Szymon wpadł do wody po wywrotce kajaku, uratował z poświęceniem kolegę z kajaku, ale wszystko mu zamokło. W nocy
był przymrozek i rano stawiało się ubrania, jak deski, opierając je o siebie,
żeby wysuszyć przy ognisku
# Na jednym ze spływów mijali nas w kajaku jacyś goście, rozmawiali
o Warszawie. Kiedy wieczorem podpłynęli do naszego miejsca obozowania z pytaniem, czy możemy pożyczyć papier toaletowy, bo im zamókł,
Jarosz powiedział głośno: „Czy mamy papier dla kibiców Legii?!”. Jakaś
rolka się znalazła, ale nasi kompani szybko odpłynęli z niewyraźnymi
minami, a my wtedy płakaliśmy ze śmiechu
# Na obozie w Starych Kiełbonkach w 1998 było więcej dziewczyn niż
facetów, więc był problem z koedukacyjnością par w kajakach, było z tym
niezłe zamieszanie
# Rajd Niezapominajka, a potem rajdy Skrzydeł
# Only Water. Pamiętam suszenie zamarzniętych ciuchów przy ognisku
na spływie majowym, a także upał trzydziestu stopni na innym i płynięcie
w samych kąpielówkach przez cały spływ, po czym słyszeliśmy w radio,
że jest dziura ozonowa i zdecydowanie odradza się przebywanie na słońcu
# Only Water, Gól to zaczął. Kajak to stały element w Błękitnej – na obozie, wiosną, na poligonie w Drawsku
# Na obozie, gdzie byłam drużynową, przez cały tydzień lało, na spływie jedna osoba wiosłowała, a druga wylewała kubkiem wodę z kajaku;
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gdy Oli wywrócił się kajak i wszystko zamokło, suszyliśmy ubrania nad
ogniskiem w deszczu, nie udało się wtedy z powodu deszczu zrealizować
żadnych zajęć zaplanowanych
# Brda, utopiłem prawie wszystko, wracałem do domu w seledynowym
dresie z napisem „golf ”
# Byłem na wielu spływach z harcerzami, ale najbardziej pamiętam ten,
na którym utonął mój kajak w Drawie, straciłem też namiot i kurtkę
moro; warunki były tak trudne po obfitych opadach deszczu, że gdy jeden
z kajaków wywrócił się i zaczepił na przewróconym drzewie, siedzieliśmy
na nim z kilka osób, ale nie mieliśmy siły, by wyrwać ten kajak spod pnia
w ostrym nurcie; w końcu, po dwóch godzinach prób, cały czas starając
się za wszelką cenę nie wpaść do rzeki, przewiązany liną i asekurowany
przez kolegów, wskoczyłem w nurt, gotowy na wszystko – omal nie złamałem nogi, bo woda sięgała tam tylko do kolan… Wtedy już bez trudu
wyjęliśmy kajak i popłynęliśmy do Krzyża, w ostatniej minucie zdążając na pociąg do Poznania. No i dwie rzeczy, które nie mogą zamoknąć
na spływie – chleb i papier toaletowy
# Oczywiście Only Water, generalnie chyba jedna z najciekawszych form
turystyki
# Cudowne widoki, wspaniałe przygody, nonszalanckie zachowania, wariackie pomysły – poznawanie piękna Polski
# Spływ dopływem rzeki Obry – cały tydzień w deszczu przez odcinki
kompletnie zarzucone trzciną – tak nam się spodobał, że co roku już
prawie od tamtego czasu wybieraliśmy się na jakiś spływ
# Stare Kiełbonki 1998 – duża fala podczas obozu miała formę spływu,
musiało być ponad 20 kajaków. Płynęliśmy między innymi Krutynią,
gdzie jedna załoga się pomyliła i zamiast skręcić w prawo w Bełdany, popłynęła w lewo w stronę Śniardw. Dla mniej biegłych w historii: komórki
były wtedy rzadkością
# Spływ rzeką Piławą, przygotowany przez Kubę w 1990 roku. Częściowo był to teren niedawno udostępniony tak zwanym zwykłym ludziom
(powojskowy, wycofywały się właśnie wojska sowieckie). Można było na229

być tanio nie tylko elementy mundurów polowych (na przykład spodnie
czy bluzę moro), ale również granat lub garść naboi
# Nigdy nie byłem. Uważałem, że spływy w wykonaniu Błękitnej to szaleństwo, ale spływam od drugiego roku studiów nieprzerwanie aż do
dziś – od ośmiu lat z własnymi dziećmi
# Noszenie kajaków między jeziorami
# Spływ drużyny, na którym, chyba z Jachem, wracaliśmy się po drzewiec
od proporca, zostawiony na poprzednim biwaku – pokonaliśmy całą trasę
w kilka godzin, śpiewając po drodze chyba wszystkie znane marszowe
piosenki
# Na Mazurach, chyba Krutynią – po pierwszym dniu miałam wrażenie,
że już nigdy nie będę w stanie podnieść rąk do góry! Codziennie rozstawianie namiotów, przygotowywanie jedzenia, wciskanie wszystkiego
w worki, żeby się nie pomoczyło, a potem jeszcze do kajaka, superwidoki,
których inaczej jak z wody się nie zobaczy

’00 - ’10
# Spływ Only Water z Cichociemnymi, mieliśmy wszystko, więc zamiast
spać w kempingach ze wszystkimi innymi ludźmi, mogliśmy rozbijać się
na dziko, „no i zawsze miło jest sobie w kajaczek wziąć i popłynąć”
# Mokro, zakwasy, trzeba uważać na łabędzie z młodymi; dziewczyna
z chłopakiem na kajaku, było nas około dwadzieściorga osób
# Na pierwszym spływie płynęłam z dziewczyną, która w ogóle się nie
odzywała; na drugim – z taką, która nie chciała wiosłować, ale cały czas
gadała; na wywrotce na spływie w 2012, gdy Dębik wpadł do wody, to
fala zalała dwa sąsiednie kajaki
# Duża fala na obozie na kajakach, Brda i ulewny deszcz, a do tego wywrotka chłopaków z Formozy
# Na swój pierwszy spływ (Brda 2000) przez przypadek zabrałem półtoralitrową butelkę ze spirytusem, co się działo później – długo by opowiadać
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#Spływ podczas jednego z obozów, podczas którego dwie najbardziej
doświadczone kajakowiczki, pokazując, czego nie robić, wywróciły się
na kajaku i do końca wyjazdu były przemoczone od stóp do głów
# Więź na Brdzie – zamieniłyśmy się kajakiem z Magdą i Alą, po czym
dziewczyny zaliczyły wywrotkę, a nasze plecaki razem z nimi
# Pamiętam, jak podczas fali szczepu, jaką był spływ kajakowy, tuż przed
obiadem został odgwizdany przez Mariusza początek próby Trzech Piór.
Zaczynać próbę głodu na głodniaka – to była dopiero próba charakteru!
# Kojarzy mi się przede wszystkim z dorocznymi spływami Cichociemnych. Tu warto zaznaczyć, że ja, jako osoba nie lubiąca ani spływów, ani
wody, całkiem lubiłem te wyjazdy ze względu na ich charakter. Wspominam dosyć intensywnie spływ podczas jednego z obozów, kiedy miałem
na pokładzie kajaku pewnego Kohorciarza, którego abordaże musiałem
dzielnie powstrzymywać przez kilka dni
# Najbardziej mi się zapisał w pamięci Only Water z Cichociemnymi. Nie
pamiętam, czy byłem na jednym, czy na dwóch, ale była to taka wyrypa
z Cichociemnymi. Cały dzień wiosłowaliśmy, a w nocy siedzieliśmy przy
ognisku i gadaliśmy, bo akurat gitary nie mieliśmy. Pamiętam też nie do
końca legalny spływ Dunajcem na pontonach przywiezionych z Poznania
aż w Pieniny. Niestety w ostatniej chwili, podczas pompowania pontonów, okazało się, że jeden z nich nie ma korka – to nas nie powstrzymało i poradziliśmy sobie przez zawinięcie jakiegoś kija znalezionego
na ziemi w kilka worków foliowych i na to nałożyliśmy dziesięć palców
od gumowej rękawiczki z apteczki drużyny i stosując stworzony wynalazek zatkaliśmy ponton. Powietrze uciekało bardziej z tego z fabryczną
zatyczką – mój brat płynął w nim z Wojtkiem. Jeden wiosłował z całych
sił, drugi cały czas dopompowywał na bieżąco
# 100 kilometrów w trzy dni? Damy radę!

231

232

233

# Pamiętam, że na moim pierwszym spływie z Cichociemnymi był Gilon
i wtedy się nauczyłem, że można nabijać salami na kijki, można je smażyć
nad ogniskiem i bardzo mi się to kojarzy ze spływem. Oprócz tego z tobą
Bartek płynąłem w kajaku i mieliśmy chyba na sobie kaftany z worków
na śmieci, bo padał deszcz
# Załapałem się chyba tylko na dwa. Jeden, jak byłem bardzo mały, i jeden, jak byłem bardzo duży. Świetna zabawa, ale trzeba pamiętać o filtrze na słońce, kapeluszu i okularach przeciwsłonecznych. No i uważaj,
kogo dostajesz do kajaka! Żałuję, że nie załapałem się na Only Water
Cichociemnych
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#rajdDrużyny #obózWędrowny
Tamte lata nad Wetliną,
Te obozy, to nie sny,
Tyle rajdów już przeżyłeś,
Zapomniałeś, a przecież ty…

’50 - ’60
# Rajdy piesze po Wielkopolsce i Ziemiach Zachodnich – myśmy ich
wcześniej w ogóle nie znali, a mieliśmy okazję poznać dzięki rajdom organizowanym wspólnie z drużyną z IV LO, a także z PTTK, chociaż
muszę przyznać, że na te rajdy jeździliśmy zawsze chętnie także dlatego,
żeby uciec od szkoły

’70 - ’80
# Pamiętam mnóstwo wyjazdów do lasu – do Puszczy Zielonki, do Puszczy Noteckiej, do MRU – od piątku do niedzieli. Spanie w namiotach,
wojskowe plecaki i noszenie całego jedzenia ze sobą, wiejskie sklepy rano.
Nie było telefonów komórkowych, więc w razie zgubienia naprawdę trudno było się znaleźć
# Bardzo dobrym czasem był obóz wędrowny Więzi po Beskidzie Sądeckim. Byłam wtedy drużynową od dwóch lat. Mieszkałyśmy w małej
góralskiej chatce, myłyśmy się w strumieniu. Spora część z nas miała
niesamowicie dobrą kondycję (byłyśmy już po obozie stałym) i prawie
biegała po górach (chodziłyśmy tym razem bez plecaków). Stanowiłyśmy
wtedy już zżytą ekipę. Więź wówczas była jedyną żeńską drużyną starszoharcerską w Błękitnej
# Działaliśmy szczepem, ale w Marcinku nie było dziewczyn, więc na zimowiskach i obozach odwiedzaliśmy dziewczyny z innych drużyn
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# Rajd Cichociemnych do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego
i spanie zimą w stogu siana, oraz40 (!) rozpalanie maszynki na benzynę
w tym stogu
# Na Rajdzie Świętokrzyskim czuliśmy dumę z tego, kim jesteśmy i jak wyglądamy; dziewczyny robiły pompki na apelach, żeby zagiąć przeciwników
# Spanie w stogu siana podczas rajdu drużyny oraz palenie świeczek
w tym stogu41
# Ciekawa gra w męskim gronie, wędrówka po Puszczy Noteckiej, gdy
po dwóch dniach wyszliśmy dokładnie na przystanek PKS, tak, jak było
zaplanowane – to było niesamowite
# Ubrane w kimona (lubimy ten strój, bo kilka z nas trenowało judo), zamknięte w starym budynku i „napadnięte” w nocy przez Jacka i Grzegorza
# Była księga z rozkazami, informacjami. Każdego tygodnia było, że spotykamy się na Dworcu Zachodnim. Co drugi tydzień był rajd improwizowany w mundurach – czasami pięć osób, czasami piętnaście – jechali
w nieznane. Chcieliśmy być ze sobą być w naturze, przespać się u gospodarza, namiotów nie braliśmy. To było na co dzień poza obozami,
Rajdem Świętokrzyskim. Po niektórych rajdach i obozach chodziliśmy
do Horteksu. W Warszawie – po Świętokrzyskim
# Rajdy Cichociemnych – pamiętam pierwszy, gdy mi tyłek do ziemi
przymarzł. Nocleg w stogu siana, zimą w norce, żeby wytrzymać do
rana. A wtedy jeszcze nie było karimat. Spałem wtedy w samym śpiworze
w MRU na zimnym betonie. A Cichociemni mi powiedzieli, że to nie był
rajd komandosów, bo była za mała frekwencja
# Może jeszcze tylko takie krótkie wspomnienie. W zasadzie nie mogę
więcej pisać o tajemnicach drużyny, bo musiałbym potem Was wszystkich
zabić, ale to, co mogę zdradzić: pierwszy Rajd Cichociemnych zorganizowaliśmy w grudniu. Staraliśmy się zawsze wyglądać jak najbardziej
bojowo, a więc kurtki moro, spodnie moro, buty wojskowe – o które to
40 – Jako redaktor tomu, dodaję tutaj jeszcze trzy wykrzykniki: !!!, i proszę młodzież o nie
powtarzanie takich zachowań
41 – (patrz poprzedni przypis)
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utensylia nie było wtedy łatwo (nie było sklepów z militariami) i z reguły można je było kupić tylko od żołnierzy LWP przez koszarowy płot
(czasem z komentarzem „poczekajcie, poczekajcie, poszedł się kąpać,
zaraz coś przyniesiemy…”). Równe plecaki, tak zwane „tornistry”, zielone berety własnoręcznie farbowane. Zatem drużyna prezentowała się
jak doborowy oddział wojskowy. Nie dysponowaliśmy co prawda żadną
bronią palną (na jakimś etapie działań mieliśmy wiatrówkę – raczej tylko, żeby poćwiczyć celne oko), ale przy boku wielu z nas przypięte były
poniemieckie bagnety, pamiętające czasy II wojny światowej, kupowane
na targach staroci. Ostrze takiego bagnetu, zdaje się, znacznie przekraczało długością wszelkie prawnie dopuszczalne normy (mając się nijak
do tradycyjnych harcerskich finek). Rajd udał się doskonale. Mieliśmy
bardzo wiele zaplanowanych atrakcji od piątkowego popołudnia, przez
całą sobotę aż do niedzieli, kiedy to około godziny trzeciej nasz pociąg
zajechał z powrotem na stację Poznań Główny. Po odprawieniu wszystkich drużynowych i szczepowych rytuałów rozeszliśmy się, rozjechaliśmy
nocnymi tramwajami w małych grupkach do domów. To była niedziela 6
grudnia 1981 roku. Ciekawe, co by było, gdybyśmy ten termin zaplanowali z tygodniowym opóźnieniem?
# Mój pierwszy rajd – w sobotę, musiałem uciec z ostatnich lekcji i razem
z trzema innymi osobami bezskutecznie szukaliśmy w lesie pod Obornikami reszty. Po kilku godzinach w deszczu włamaliśmy się do chatki
pracowników leśnych, żeby gdzieś przenocować, w środku była koza z zapasem drewna, ale nie mieliśmy suchych zapałek… Dopiero następnego
dnia znaleźliśmy resztę harcerzy, było super
# Pierwszy Rajd Cichociemnych tydzień przed stanem wojennym
# Rajd Komandosów – w drugiej połowie kwietnia, gdy spadł śnieg,
a spaliśmy pod samym tropikiem, bo nikomu nie chciało się brać namiotu. Tasman pokazywał, jak alternatywnie zbierać opał w pionie albo
w poziomie, a Krycha szedł do nas nocą po śladach, poświęcając sobie raz
po raz zapałkami
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# Chyba mój pierwszy rajd Cichociemnych, na którym było dużo chodzenia, ale i jeżdżenia wąskotorówką w okolicach Bojanowa i syrena alarmowa włączona we wsi w środku nocy przez jednego z harcerzy i wściekłość
chłopów, gdy się dowiedzieli, że to fałszywy alarm
# Rajdów było wiele. Każdego roku jeździliśmy na Rajd Świętokrzyski. Rokrocznie Czternastka organizowała też rajd dla całej szkoły do
Dąbrówki Ludomskiej. Raz nawet miałam „szkolne profity” związane
z rajdem. Byłam wtedy komendantem rajdu. Na mecie było kilku nauczycieli – między innymi pułkownik Wojnarski, który uczył wtedy przysposobienia obronnego. Tak był zadowolony z mojej znajomości musztry
i tego, jak zameldowałam rajd (Dyrektorowi? Szczepowemu? Nie pamiętam), że wstawił mi najlepszą możliwą ocenę na koniec roku

’90
# Nadanie nazwy Kohorta na rajdzie do miejscowości Drużyna – zgubiliśmy się, dzieciaki były rozwalone, a my musieliśmy robić dobrą minę do
złej gry
# Rajdy zimowe i spanie w śniegu – przez całą noc było zimno
# Świetny pomysł Agaty i Hani – rajd Koniczyna, nastawiony na szkolenie samarytańskie, dobra idea, kontynuowany co roku, chociaż z czasem
ta tradycja zanikła
# Rajd 7 maja 1995 roku do Białej, gdy złożyłam przyrzeczenie razem
z Jadwinią, przez wiele lat potem hucznie to obchodziliśmy; jeździliśmy
też na Rajdy Świętokrzyskie organizowane przez hufiec z Kielc, zawsze
na najdłuższą i najtrudniejszą trasę, poznałam nowych ludzi, nowe piosenki, miłości
# Obóz Więzi w Tatrach na Taborysku (baza przy szlaku) pod Murowańcem, byłyśmy w dwanaście – piętnaście osób z drużynową, miałyśmy rozbite namioty, codziennie były wycieczki z małymi plecakami, jadłyśmy
jagody i pierwszy raz byłyśmy same tak długo bez chłopaków
# Na obozie wędrownym Więzi w Tatrach spałyśmy w bazie taternickiej
pod Murowańcem, byli tam wspinacze i dwójka małych dzieci, których
238

rodzice pojechali na dwa miesiące na jakąś wyprawę w Himalaje; codziennie chodziliśmy na bardzo długie wycieczki, z tatą Ewy zeszliśmy
tak wszystkie szlaki
# Organizowałam rajd z przyboczną, ale nie miałyśmy czasu nic przygotować poza miejscem – wszystko wymyślałyśmy w pociągu, potem dziewczyny wspominały te zajęcia jako najlepsze. Zawsze da się coś wymyślić
# Na obozie w Lubiniu w 1995 podczas nocnej warty pilnowałem podobozu i proporca Więzi na warcie mojej dziewczyny
# Rajd jesienny do Konarzewa, cała noc przy ognisku ze śpiewem, a potem marsz przez Wielkopolski Park Narodowy – szedłem wtedy, śpiąc.
Problem był jedynie wtedy, gdy kolumna skręcała
# Pamiętam rajd Cichociemnych – obudziłem się przysypany śniegiem,
bo nie udało się rozbić dychy, bo ktoś zapomniał najważniejszej części
całości namiotu
# Pierwszy rajd w wieku dziesięciu lat do Międzyrzeckiego Rejonu
Umocnionego i spędzenie pod ziemią trzech dni
# Na obozie wędrownym w Bieszczadach przeżyliśmy prawdziwą, bieszczadzką przygodę: właściciel schroniska, w którym spaliśmy, a które było
dopiero w remoncie, poprosił nas o pomoc w przywiezieniu nowego kominka – samochód terenowy utknął w błotnistej drodze parę kilometrów
w dolinie i trzeba było tam zjechać wozem z koniem, przepakować pioruńsko ciężki kominek i trzymać go na wozie całą drogę pod górę, żeby
się nie zsunął. Dostaliśmy potem ciepłą herbatę i mnóstwo starych gazet,
którymi wypychaliśmy glany, żeby wyschły przez noc
# Szczególnie pamiętam jeden, gdzie jechaliśmy wieczornym pociągiem
z Poznania do Mokrza za Wronkami, też była jesień, pogoda w rodzaju
październik/listopad. Zawsze, kiedy jestem w tamtych okolicach, to sobie
tamten wyjazd przypominam
# Tatry, Hala Gąsienicowa (1994 lub 1995). Wyjazd pod namioty. Zrobiłyśmy wtedy większość znanych tras w okolicy, w tym Orlą Perć
# Niezapomniane chwile w żeńskim gronie, drużynowa Agata, mnóstwo
mądrych słów, które zostają na całe życie
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# Super pamiętam Rajdy Świętokrzyskie – mimo zmęczenia kilometrami,
obóz wędrowny Więzi w Tatrach w 1995 – superekipa i dużo schodziłyśmy szlaków, roczki drużyny
# Na rajdzie do Wielkopolskiego Parku Narodowego byliśmy tak zmęczeni, że dosłownie „spadaliśmy z krawężnika”
# Wędrówki – kojarzą mi się ze zmaganiem z samym sobą, czy pali słońce, czy pada deszcz, przyroda – jej majestat. Pamiętam piękny wieczór
z Gorcach z Gólem, spaliśmy w szałasie z widokiem na Tatry, za Tatrami
zachodziło słońce, niezwykle oświetlone – jedno z piękniejszych wspomnień. Wspominam wizytę w MRU i wędrówki po bunkrach, nietoperze, klimaty przygody
# Obóz wędrowny w Bieszczadach – wart każdego bąbla
# Megafajny rajd z Więzią – „rajd inny niż zwykle”. Pamiętam pierwszy Rajd Kotów do Puszczy Zielonki. Między innymi dlatego dziś tam
mieszkam
# Niezapomniany rajd Cichociemnych w okolicy MRU. Drezyna, karabiny kupowane w sklepie spożywczym w Kaławie, dopracowane w najdrobniejszych detalach szczegóły. Rajdy Cichociemnych – najlepsze rajdy!
# Koniczyna w 1995 – byłam jeszcze w Leśnej, ale zaproszono mnie
na rajd Więzi. Szłyśmy przez kawałek Puszczy Noteckiej zniszczony pożarem rok czy dwa wcześniej. Kilometry pogorzeliska, zupełnie księżycowego krajobrazu
# Rajd Kohorty w Tatry – jak wisiałem na zboczu Szpiglasowej Przełęczy
nad „przepaścią” w megamgle, a Pepi wisiał na mojej nodze. Ja się głośno
modliłem, a Pepi głośno przeklinał. Mieliśmy po 11–13 lat, dla każdego
z nas to była ekstremalna wyprawa
# Tuczno, 1991. Przygotowywany przez mój zastęp. Ponieważ nocowałyśmy w domkach Politechniki, musiałyśmy wcześniej zgłosić liczbę uczestniczek. Pojechało nas sporo więcej niż zadeklarowałyśmy (a miałyśmy
limit). Na miejscu był na szczęście tylko tak zwany „Pan Cieć”. Niestety,
nabrał szybko podejrzeń co do nas (słusznych) i za każdym razem, gdy
zaglądał przez okno do domku, w którym powinno nas być dwa razy
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mniej – połowa ekipy w panice chowała się pod łóżka i do szaf. Podczas
nocnego alarmu „nakrył” nas w trakcie eksmisji przez płot do lasu – ależ
salwowałyśmy się ucieczką, żeby nas nie policzył! Gosia z mojego zastępu
spruła sobie kawałek swetra, bo w pośpiechu nitka zaczepiła się o drut
# Spanie na dziko w lesie, rykowisko jeleni koło naszego biwaku
# Rajdy Świętokrzyskie, spanie w stodole, rajd szczepu (chyba do Kazimierza), spanie w tamtejszym klasztorze „na glebie”
# Z Kohortą rajd kojarzy mi się z wypadami w góry, bo na tym polegały
rajdy Kohorty i miło było patrzeć, jak w dziesięcioletnich chłopcach budzi
się pasja do chodzenia po górach. Co do rajdów Cichociemnych: z tego,
co mogę powiedzieć, to była to zawsze totalna wyrypa, która składała się
z niespania po nocy, tarzania się po śniegu, skutkowała dwutygodniową
anginą po rajdzie. Pamiętam taki superrajd, na którym nie mogliśmy co
prawda spać z zimna i, cokolwiek bym o nim powiedział, z zewnątrz
może brzmieć negatywnie, ale bieganie po nocy po Poznaniu w stylowych przebraniach, brak wiedzy, co będzie dalej, wybuchy, brak dostępu
do telefonów – i mimo, że gra zaczynała się i częściowo była w mieście,
to miało się wrażenie, że jest się częściowo od tego odciętym i jest się
w zupełnie innym świecie
# Pamiętam jeden, jak spaliśmy w szopie na sianie (oczywiście na karimatach i w śpiworach, ale zawsze) i ktoś uczulony na trawy ciągle kichał

’00 - ’10
# Rajd z Cichociemnymi do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego,
spanie w pomieszczeniach głęboko pod ziemią – budziliśmy się rano
w zupełnie ciemnych pokojach i przeżywaliśmy szok, wychodząc na powierzchnię, gdzie już od dawna świeciło słońce
# Z Pisakiem zapoczątkowaliśmy kohorciarską tradycję jeżdżenia na rajdy
w góry co najmniej raz w roku, która została do dzisiaj
# Bieszczady – to, co zawsze: dużo chodzenia i mało jedzenia
# Obóz wędrow ny dr uż y ny, z dr uż y ną dziewcz y n – Sk rz yd łami – na Mazury
241

# Coroczne Werwy (rajdy Wawra), organizowane na przełomie maja
i czerwca, często połączone z przekazywaniem drużyny; rajd ze znajdowanym na początku telefonem z jednym numerem i kartą SIM w puszce – niezapomniane wrażenia podczas targu w kuźni ze starociami
# Rajdy górskie ZZ-tu z Antkiem, jedzenie larw znalezionych w korze
podczas Chatki Robinsona w 2013
# Rajd drużyny – Ekskalibur – wskrzesiłam go jako drużynowa, było
na nim dużo czasu wolnego, a punktem kulminacyjnym była komedia
romantyczna + ploteczki
# Na rajdzie listopadowym NSZ-tu szliśmy z Puszczy Zielonki do Sławy
przez całą noc, około szóstej rano, zupełnie przemoczeni. Drużynowy
rozpalił ognisko za piątym razem, zaśpiewaliśmy piosenki, grzaliśmy
się i wysuszyliśmy, unosiła się nad nami para wodna; poczucie wspólnoty – każdy powinien to przeżyć
# Wykapka, produkt autorski Kohorty – szliśmy parędziesiąt kilometrów,
spaliśmy pod gołym niebem, za pierwszym razem byłem przerażony
# Rajd MRU 2000 – mój pierwszy weekend z harcerstwem. Na Rajdzie
Listopadowym odstraszyło mnie, ale potem tęskniłem; podczas jednego rajdu spaliśmy obok kościoła, a w kościele mieszkał pijany kościelny,
który piętro nad nami, o drugiej w nocy odpalał piłę spalinową, co nas
nagle obudziło…
# Na rajdzie w kwietniu 2004, gdy w nocy było zimno i spaliśmy w starym
opuszczonym budynku, trzeba było zejść do strasznej piwnicy po wodę;
przyjęcie do drużyny
# Pierwszy, do Międzygórza – spaliśmy w schronisku młodzieżowym
„Stodoła” w Międzygórzu, które nie było do końca gotowe, pod prysznicem czuło się lekkie rażenie prądem
# Chociaż zwieńczeniem roku miały być obozy i zimowiska, to dla mnie,
jednym z ważniejszych wyjazdów, był tak zwany „majowy” i „listopadowy”
# Przede wszystkim piękny śpiew, wędrówka oraz biwaki wigilijne w Żabnie
# Roczki drużyny. Najlepiej wspominam rajd, który był zorganizowany
w Jabłonnej u Olgi
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# W 2015 roku razem z piętnastoma chłopakami szliśmy z Karpacza do
Szklarskiej Poręby, było super, ale po drodze zastała nas wielka burza
z piorunami. Do schroniska biegliśmy, a na miejscu można było z nas
wykręcać wodę; mieliśmy tam też wspaniałego przewodnika, niedosłyszącego, który bardzo ciekawie opowiadał o chodzeniu po mchu
i po torfie; jechałam potem stopem w parze z Wiktorem do Wrocławia,
jedyny raz, kierowca bardzo niebezpiecznie jechał, wyprzedzał na zakrętach i na linii ciągłej
# Na rajdzie rowerowym z Poznania do Gdańska jechałyśmy po zmroku,
we wsi powiedzieli nam, żeby szukać noclegu u sołtysa (otworzył nam
gościu z wąsem, w typowym męskim białym podkoszulku), ulokował
nas w wiejskim ośrodku kulturalnym w świetlicy, gdzie czas zatrzymał
się w latach osiemdziesiątych, była muzyka z radia, kula dyskotekowa
i czajnik, w nocy ktoś walił ręką w okna, i jacyś chłopacy krzyczeli, żebyśmy wyszły. Udawałyśmy, że nas nie ma, a potem okazało się,
że przyszli, żeby nas zaprosić na piwo i kiełbaski przy ognisku
# Oczywiście najlepiej pamiętam Rajdy Cichociemnych, a w szczególności
ten w 2001 do Bornego Sulinowa. Pamiętam, że umierałem ze zmęczenia
# Założyli nam worki na głowy, związali ręce, wsadzili na pakę samochodu i wywieźli do jakichś bunkrów. Jechaliśmy tam chyba z godzinę, ale
po wyjściu na zewnątrz okazało się, że jesteśmy w parku Wilsona
# Koniczyna Więzi w Beskidach, to był jedyny raz, kiedy zdarzyło mi się
chodzić w krótkich spodenkach po zaśnieżonych górach (to był bardzo
gorący weekend majowy)
# Rajd drużyny pamiętam tylko jeden, do Chludowa. Ale bez szczegółów
# Spotkanie drużynowej „Majki” (patronki Leśnej) w czasie rajdu do
Warszawy. Później starałyśmy się raz w roku być w Warszawie – tak
zwany Rajd Kasztana. Moje przekazanie drużyny Jance też odbyło się
na tym wyjeździe
# Poznałam skauta ze Słowacji przez aplikację i pojechaliśmy do nich
na obóz. Granicę przekraczaliśmy w Zwardoniu, dalej szłyśmy pieszo,
na apelu oni śpiewali swój hymn, a my swój, było dużo zabawy; na jed243

nym z miejsc na obozowisko na manewrach obozowych – okazało się,
że było tam legowisko lochy z młodymi – było spotkanie oko w oko
i ucieczka na drzewo
# Mnie, jako przybocznemu Cichociemnych, kojarzą się przede wszystkim z rajdami tej drużyny. Podczas tych rajdów bycie zarówno uczestnikiem, jak i organizatorem, jest równie satysfakcjonujące. Z punktu widzenia uczestnika często było się zmęczonym, ale po powrocie i skończeniu
zadań, kiedy siadało się przy kurczakach, doceniało się rajd. A z punktu
widzenia organizatora na pewno jest to mocny test improwizacji, bo nieważne, jak dobrze się ten rajd zaplanuje, to coś się i tak zmieni i trzeba
wykazać się sporą kreatywnością
# Najlepiej wspominam rajd Steru do Gdańska, kiedy byłam jego przyboczną, a drużynową była Zuza, wtedy poza spędzaniem razem czasu
i zwiedzaniem miałyśmy razem czas, żeby wgłębić się w historię życia
naszej patronki – Kingi Choszcz – i jakoś lepiej ją poznać i zrozumieć
# Wyrypa i przygoda. Przede wszystkim rajdy Cichociemnych, to było przeżycie i najczęściej kilometry w nogach, ale też wędrowny w Tatry, na który
ktoś zabrał dwukilową butlę gazową z palnikiem, na Rysy weszliśmy
# Tutaj przychodzi mi na myśl rajd Formozy, na którym byłem jeszcze
przybocznym. Był to rajd do Białego Zdroju. To była dla mnie bardzo
stresująca sytuacja, bo ogarnąłem wyjazd w góry, drużynowym był wtedy Janek, miałem wszystko przygotowane i Janek mi powiedział, że nie
może tak być, bo jest za drogo i mam przygotować coś nowego. W ten
sposób pojechaliśmy pod namioty do Białego Zdroju, który notabene był
miejscem, w którym byłem na swoim pierwszym obozie harcerskim. Rajd
był bardzo fajny, leżeliśmy pod namiotami, w długi weekend majowy
skakaliśmy do lodowatego jeziora, szukaliśmy keszy (skrzynek geocachingowych) i świetnie się bawiliśmy
# Byłem na wielu rajdach wielu drużyn, jednak przeważnie jako organizator. Najbardziej wyjątkowe jest to, że każda z nich ma w sobie coś
magicznego – z zuchami przeżyłem niezapomnianą noc w Marcinku,
z Wawrem coroczne Werwy, które zmieniały swój charakter z roku
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na rok – byliśmy pewnego razu w Warszawie, innym razem na niezapomnianej działce Maksa w Kozich Laskach. Jak byłem przybocznym, to
organizowaliśmy z Kubą ambitne gry miejskie. Pamiętam, kiedy o piątej
rano w domu rodzinnym Graczyków świętej pamięci pan Bolek spojrzał
na nas zrezygnowanych i powitał nas słowami „Kuba śpi?” – kiedy nie
mogliśmy otworzyć auta, w którym przebywał nasz drużynowy, z którym mieliśmy rozstawić punkty na grę. Z NSZ-tem i Cichociemnymi
przeżyłem pewnie najbardziej intensywne noce w życiu – zarówno jako
organizator, jak i uczestnik – do dziś chętnie pojawiam się na rajdach
Cichociemnych, by wymyślić kreatywne sposoby na podtrzymanie stanu niewyspania wędrowników. A z Formozą, mimo, że prowadziłem ją
tylko przez rok, to udało nam się pojechać na dwa rajdy. Na majówce
postanowiliśmy pojechać nad jezioro szerokie, tak po prostu pod namioty.
Graliśmy w piłkę i chodziliśmy po lesie. Jurii zrobił świerny obiad a na
sam koniec losowaliśmy kto wskoczy do jeziora. Oczywiście klasycznie
byłem w przegranej ekipie. Reszta drużyny postanowiła solidarnie, że
im też będzie zimno i też wskoczyli koniec końców do wody. Drużynę
oddałem pół roku później na wydmie nad Bałtykiem. Noc, Listopad,
ognisko, deszcz, a za plecami morze...
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#harcówka
Przychodzisz codziennie do naszej harcówki,
Dla ślicznej druhenki przynosisz borówki…

’50 - ’60
# Jak przyszedłem do szkoły w 1964 roku, to harcówka była mała – tylko
pierwsze pomieszczenie. Reszta to były piwnice zajmowane przez woźnego Bryckiego. Miał on tam mieszkanie w przybudówce. Nazywaliśmy
go „Pan Brycki”. Sprzęt był na strychu nad salą gimnastyczną. Sprzęt był
bardzo zniszczony. Załatwialiśmy z wojskiem nowy, odbudowaliśmy go.
W harcówce raz w tygodniu były zbiórki
# Za moich czasów, pod koniec lat pięćdziesiątych, jeszcze nie było harcówki. Spotykaliśmy się w klasach lub w kuchni w piwnicy szkoły i tam
ćwiczyliśmy śpiew
# Dostaliśmy harcówkę i byliśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi, odbudowywaliśmy ją po wielu latach zaniedbania – w Marcinku po wojnie
był szpital

’70 - ’80
# W Marcinku są momenty podczas trwania roku szkolnego, kiedy każda
klasa ma dyżur w szatni, przy sekretariacie, a kiedyś również w kuchni.
Jednego dnia razem ze swoją koleżanką miałam dyżur, który postanowiłyśmy opuścić. Poszłyśmy wtedy razem do harcówki, w której bardzo
często przesiadywały i akurat w tamtym momencie w harcówce była pani
dyrektor oraz komendant szczepu, którzy rozwiązywali problem zepsutych kaloryferów. Tego dyżuru nie udało im się opuścić
# Centralne miejsce pracy na terenie szkoły
# Zapach stęchlizny, przygotow y wanie podziemnego pisma marcinkowego – zapach, który przynosiłem do domu; w pomieszczeniu
z kominkiem mieliśmy szkolenie z technik drukarskich. Prowadził je
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chłopak z II LO, przyszedł w kominiarce, abyśmy nie poznali jego
twarzy. Potem tych technik używaliśmy, aby drukować pisma podziemne i ulotki
# Spędzaliśmy tam czas na przerwach w Marcinku
# Dzielenie się opłatkiem i Wojtek, który pierwszy raz puścił nam na kasecie rap z Niemiec w latach osiemdziesiątych
# Nasz drugi dom, schronienie, przechowalnia strojów na WF, przyczyna
spóźnień na lekcje
# Zawsze wydawała mi się miejscem trochę sztucznym – nie do końca udana próba przeniesienia lasu do szkoły. Nie przebywałem w niej bardzo dużo
# Sprawiła, że marzyłam o byciu w tym liceum i przy pomocy szczepowego Włodka w drugiej klasie już się w nim znalazłam
# Epicentrum życia Błękitnej Czternastki, spędziłem tam wszystkie przerwy w Marcinku
# Miejsce spotkań w czasie przerw, azyl młodzieży
# Odrabianie lekcji, korepetycje
# Było tylko jedno pomieszczenie, ale każdy czuł się tam „u siebie”.
Na przerwach wszyscy tam się schodzili i kwitło w niej życie towarzyskie
# Miejsce, gdzie można było się spotykać, tętniące własnym życiem;
na przykład jeden z kolegów (obecnie znany lekarz) uczył nas w niej podstaw gry na gitarze (całkowicie bezinteresownie)

’90
# Wejście do harcówki na suszenie namiotów, siostra mnie namówiła
# Drugi dom, bezpieczne ognisko domowe
# Posiedzieć w harcówce na dużej przerwie – przychodziłam tam z II LO,
do którego chodziłam; azyl, zawsze ktoś tam był; ozdoby przywożone
z obozów tworzyły klimat
# Miałam niewielu znajomych, w przeciwieństwie do mojego brata
w Marcinku, bo ciągle siedzieliśmy w harcówce, we własnym sosie i nie
czuliśmy potrzeby zadawania się z innymi
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# Chodziłam tam na blałki (wagary). Tam do dziś są moje ozdoby zrobione na obozie
# Marcinek, bardzo klimatyczna, planowałyśmy tam zbiórki
# Czwartki mundurowe w I LO
# Byliśmy tam na każdej przerwie, chociaż dyrekcja I LO próbowała nas
przegonić, pani Buszkowa nie chciała wydawać klucza, ale i tak chowaliśmy się tam całą klasą, gdy tylko pani od francuskiego spóźniała się
więcej niż piętnaście minut, nie mogła nas wtedy znaleźć
# Miejsce spędzania większości czasu nauki w liceum – uciekałam tam
z IV LO, miejsce spotkań z chłopakiem; zapach stęchlizny namiotów
# W I LO, prawie wszystkie przerwy tam się spędzało, magazyn; ciemny,
kominkowy
# Miejsce, gdzie zlatywało się jak na skrzydłach na każdej przerwie
# Azyl przed szkołą, randki, zalane namioty
# Sprawa tajnej harcówki jest tajna
# Miejsce niesamowite – klucz ukryty „za dechą” nad drzwiami, i, jak mi
się na początku zdawało, jakiś niekończący się ciąg pomieszczeń. Harcówka, komenda i „białe”, a do tego pomieszczenia magazynowe i małe
okienko, którym można było wychodzić bezpośrednio na boisko Marcinka, tuż koło ogromnej kufy, którą zabieraliśmy na obozy – na początku
nie wierzyłem, że w ogóle da się ją podnieść
# Mundurowe czwartki – spotkania harcerzy z Marcinka w harcówce
na przerwie
# Miejsce, gdzie chciało się być. Czwartki mundurowe, brązowa farba
na ceglanych ścianach w podziemiach Marcinka, małe okna na wysokości
chodnika; prycze, na których fajnie było przysiąść na przerwach, przyjaciele
# W Marcinku kultowe miejsce, trochę śmierdzące i brudne, ale swojskie. Teraz, patrząc z perspektywy czasu, izolowało nas ono od świata
zewnętrznego
# W liceum przyjeżdżałam do niej czasami ze swojej szkoły na „blauki”
# Centrum życia, drugi dom; raz weszłam przez okna, bo moja starsza
siostra coś potrzebowała, a tylko moja głowa mieściła się przez dziurę.
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Lepiej znałam ludzi z harcówki niż ze szkoły; na boisku organizowaliśmy parking na Targi Poznańskie, zbierając pieniądze na obóz – obóz
na bogato
# Byliśmy mocno związani ze szkołą. W Błękitnej Czternastce byli sami
licealiści i to było centrum życia. Na każdej przerwie zbiegali ludzie
i tłum był taki, że kilkadziesiąt osób było, nie szło się odwrócić
# Pierwsze miejsce styku z Błękitną. Miłość od pierwszego spojrzenia!
# To mój drugi dom, w czasach licealnych to był mój dom. Całe godziny,
dni, a nawet tygodnie (po ucieczce z domu) spędzałem w harcówce. Jak
mawiała moja mama: Kuba chodzi do I Liceum Ogólnokształcącego przy
Błękitnej Czternastce
# Każda przerwa między lekcjami – najlepsze miejsce do odrabiania lekcji
# Mieściła się w budynku I LO na ul. Bukowskiej. Bardzo lubiłam przychodzić tam na zbiórki. Nie było to moje LO, ale zawsze się cieszyłam
# Specyficzny klimat i zapach
# Miejsce magiczne, eksterytorialny obszar uznawany nawet przez nauczycieli z Marcinka. Ukrywała niejednego wagarowicza w czasie
uciążliwych lekcji. Zawsze tam był półmrok, zwłaszcza w tak zwanym
„Białym”. Nigdy w sumie nie zrozumiałam, jak tak można nazwać takie
ciemne pomieszczenie
# Przez wiele lat stały tam prycze, służące jako niskie ławki, zrobione
przeze mnie i mój zastęp na obozie
# Zawsze pełna ludzi, miejsce spotkań i rozmów, pomogło przetrwać czas
w liceum
# W czasie matur – centrum produkcji ściąg z rozwiązaniami zadań
z matematyki, wnoszonych na salę egzaminacyjną w bułkach
# Maskownica przesiąknięta wonią grzyba – to wizytówka każdej harcówki, którą nawiedziłam w ciągu mojego harcowania
# Kojarzy mi się od razu ten specyficzny zapach w Marcinku…
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’00 - ’10
# Przez całe sześć lat chodziłem do Marcinka, więc zawsze byłem zaangażowany we wszystko, co działo się w harcówce i z harcówką; organizowałem dwa remonty harcówki, byłem przez jakiś czas magazynierem,
więc zawsze dbałem o to, żeby był porządek; w grudniu, gdy chodziliśmy
o szóstą rano na roraty do Dominikanów, to potem zawsze byliśmy wcześnie w szkole, więc każdy coś kupował i jedliśmy śniadania w harcówce
# Ciągle niewykończona harcówka Czternastki na Ławicy, nie taka, jak
ma być…
# Niekończący się remont i poszukiwanie harcówki dla Czternastki. Nigdzie nie byliśmy dłużej, zawsze nas jakoś wywalano. NSZ miał tajną
harcówkę, nie powiem więcej, ale już nie ma
# Mieliśmy (zuchy) na os. Bajkowym, przy lotnisku. Długo ją remontowaliśmy, bo wcześniej był tam pożar i nie nadawała się do użytku, ale
w końcu została zburzona przy rozbudowie lotniska
# W Marcinku – duże spotkania szczepu, tam rozpoczynał się i kończył obóz
# Harcówka na Ławicy, gdzie Pani Przedszkolanka wzięła mnie za małą
dziewczynkę
# Integracja podczas przerw w harcówce, a nie z resztą klasy, co było
źródłem konfilktów. Nie mamy teraz własnego klucza, tylko trzeba go
pobierać w portierni i zapisywać w zeszycie; dodatkowym problemem są
także szczury, które przyszły tu ze Starego ZOO
# Pamiętam tą „błękitniacką” w Marcinku, która była genialna, potem
tylko na Ławicy, z której nie korzystałyśmy
# Brak harcówki i bajzel w piwnicy pod przedszkolem na Ławicy. Raz
szpachlowaliśmy tam ściany, ale nie do końca to wyszło, pamiętam „perski” dywan, okurzony i z błotem
# Do teraz czuję ten charakterystyczny zapaszek. Najlepiej wspominam remont harcówki przed obchodami dziewięćdziesięciolecia. Chyba przez dwa
tygodnie tam sprzątaliśmy, zalepialiśmy dziury i malowaliśmy. Koszmar
# W Marcinku, ciasto i duszno, ale czuliśmy się zawsze u siebie
# Miejsce spotkań
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# Wspólnymi siłami remontowaliśmy harcówkę na lotnisku. Była za darmo i z kominkiem, budowaliśmy coś od zera, pracowaliśmy cały weekend,
licząc sprzęt i cerując namioty, niestety budynek został wkrótce potem
przeznaczony do rozbiórki
# Wizyty w harcówce w Marcinku – imponujące wrażenie drużyn Więzi
i Cichociemnych. Umundurowanie, liczebność, zgranie
# Nie widziałem jeszcze do dnia dzisiejszego lepszej harcówki jakiegokolwiek środowiska harcerskiego niż harcówka Błękitnej. Jest jednocześnie
funkcjonalna i klimatyczna. Uważam, że jest jednym z naszych najlepszych skarbów. Oprócz tego z harcówką kojarzą mi się pierwsze lata mojej
działalności w Błękitnej, bo odbywało się tam wiele zbiórek. Później już
chyba mniej
# Jedyne miejsce, w którym świeczniska miały klimat choć trochę zbliżony do obozu.
# Harcówka była bardzo fajnym miejscem, z którego byłem zawsze dumny jako członek Błękitnej, bo to było takie miejsce, które było dla nas
zawsze dostępne
# Oj, wiele godzin, nie tylko na zbiórkach. I remont, i pakowanie TIRa.
Harcówka Błękitnej ma wyjątkowy klimat, chętnie tam znowu zajrzę
# Harcówka to jest miejsce, do którego chodziłem się alienować na przerwach, żeby nie siedzieć z ludźmi ze szkoły. Pamiętam też niemiłe panie
z kantorka, które wydają kluczyk
# Z punktu widzenia Marcinkowicza to było takie tajne miejsce – nasza
Narnia, do której można było się przejść zdrzemnąć na dużej przerwie,
odnieść strój od WF-u, całkiem wygodne. Ja osobiście bardzo lubiłem zaglądać do starych kronik schowanych w komendzie. Mieliśmy z Gilosem
i Wojtasem taki ambitny projekt, żeby odgracić kiedyś schody i zrobić
tam galerię zdjęć i miejsce na sztandar. Udało się, zarobiliśmy trochę
na złomie, znaleźliśmy stare narty, które trafiły do Zygacza, ale schody
znów chyba są zagracone
# Chodziłam do Marcinka i ze średniej 6,0 spadłam do jakiejś tragicznej,
bo cały czas przesiadywałam w harcówce. Nauczyłam się tam kłaść panele
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#Cichociemni #AK
Pozostały za nami w dali,
Szkockie deszcze, szkockie mgły,
Każdy z nas się do czynu pali,
Każdy ziścić chce swe sny…

’70 - ’80
# To był bardzo ważny wątek w wychowaniu w czasach, gdy nie mówiono
o tym w szkole, gry i gawędy o historii Armii Krajowej; rycerskie ideały,
które niesie się potem przez całe życie
# Jeździliśmy do Warszawy na msze święte w rocznicę pierwszego skoku cichociemnych; spotkania z prawdziwym cichociemnym, panem Bystrzyckim
# Spotkania z prawdziwymi Cichociemnymi; groźba urwania ręki za dotknięcie proporca Cichociemnych; nazwy zastępów powiązane z cichociemnymi i plakietki na lewym rękawie
# Więcej wiem z książek, chociaż jeździliśmy do Warszawy na spotkania
# Fajne szczuny, po nocnym apelu Cichociemnych, harcerki, idąc do mycia, nuciły sobie ich wpadający w ucho hymn
# Kawał bohaterskiej historii, dużo zapomnienia, trochę niedomówień
# Pewnie gdybym nie był w naszej drużynie. nigdy bym się o nich nie
dowiedział. Duże wrażenie zrobiło na mnie spotkanie z cichociemnymi
w Warszawie
# Na jednej ze zbiorek Cichociemnych tak zwanych akcyjnych, w miejskiej dżungli pojawiło się zadanie „O godzinie 17.30 wsiadasz do autobusu linii 74 na przystanku na osiedlu Piastowskim. Z przodu na siedzeniu
przy kierowcy będzie siedział mężczyzna z gazetą. Zagadaj do niego,
a dostaniesz instrukcję, co robić dalej”. Zadanie wydawało się zupełnie
proste, jednak obok kierowcy siedział… czarny mężczyzna – Afrykańczyk
z Mali, mój kolega ze studenckiej ławki na Akademii Rolniczej – Aliou
254

Maiga Bamamou. Dla większości chłopaków było to pierwsze w życiu
tak bliskie spotkanie i rozmowa z Afrykańczykiem, większość wykonując
to zadanie uległa najróżniejszym emocjom – od niedowierzania przez
zaskoczenie i śmiech. Po akcji kierowca autobusu – też zaprzyjaźniony człowiek, opowiadał nam, że słyszał te rozmowy – bo kolega Aliou
w pierwszym zdaniu odzywał się po angielsku… wyszło wtedy, że warto
uczyć się języków obcych! Kierowca ze śmiechu mocno trzymał się kierownicy!

’90
# Teraz są na t-shirtach, ale umyka to, co jest najbardziej wartościowe: oni
walczyli, aby móc żyć normalnie. Byli bohaterami, bo poświęcali marzenia o życiu tam i wracali do Polski walczyć
# Podczas rajdu Cichociemnych z moim przyjęciem była taka świetna
gra, że cichociemni dla mnie ożyli; były gadżety – telefony polowe i tym
podobne, to było super; cichociemni mnie „ukłuli”. Historia stała mi się
bliska, zacząłem czytać książki o nich, potem powstała drużyna NSZ;
niesamowite rajdy
# Cichociemni – krąg w drużynie Załoga, szczególnie zasłużona ekipa
z drużyny
# Elita chłopaków, krąg Załogi – fejm był, wszystko owiane tajemnicą, rajdy
# Z przyjęcia do Kręgu „wszyscy byliśmy świadkami tego, co się stało
i nie są nam potrzebne żadne materialne tego dowody”; w czasie rajdu do MRU – zabranie zegarków wszystkim uczestnikom, obudzenie
ich po godzinie snu i wmówienie, że jest rano i trzeba zaczynać grę.
Po dwóch dniach, gdy wychodzili na powierzchnię, wszyscy byli w totalnym szoku
# Rajdy Cichociemnych do MRU, wyjazdy na pogrzeby cichociemnych,
to były superimprezy. Byliśmy zmęczeni, spaliśmy w bunkrach, mieliśmy
kontakt ze „Starymi”
# Patron drużyny, proporzec, obrzędowość – wszystko sama wymyśliłam
dla mojej drużyny Skrzydła
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# Po przygodzie z Załogą trzeba stworzyć pomysł na współczesnych cichociemnych, przydatnych do rozwoju Polski. Chciałem się stać jednym
z takich cichociemnych; wyjeżdżaliśmy do Warszawy na msze u Dominikanów na Freta, dzisiaj mieszkam w pobliżu
# Wybrani, 316, gotowi do poświęceń
# Wyjazdy do Warszawy na spotkania z cichociemnymi
# Po wielu latach, po odejściu już z drużyny, miałem nieprawdopodobną okazję spotkać za granicą panią, która w czasie wojny w Warszawie
była jedną z owych „cioć” przyjmujących cichociemnych zrzuconych do
kraju i pomagających im przez kilka pierwszych dni zaadaptować się
do warunków życia w okupowanej stolicy; poświęciła mi i mojej żonie
wtedy cały swój czas, przy okazji pokazując miasto, w którym mieszka,
dokładnie tak, że czułem się jak cichociemni w czasie wojny – pokazała
sieć transportową, miejsca, gdzie można spotkać przyjaznych ludzi i takie, których lepiej unikać, opowiadała swoje doświadczenia i historie, ale
nie pozwoliła się sfotografować, nie podała mi też swojego prawdziwego imienia, ale pseudonim „Maryla”, o czym zresztą zorientowałem się
dopiero później, czytając jej biogram w archiwum Muzeum Powstania
Warszawskiego – nadal miała wiele nawyków czasów wojny
# Berety Cichociemnych i Ambrozja jak się znalazło czyjś beret
# Drużyna męska. Myślę, że, często starali się wzorować na swoich patronach
# W moim przypadku to NSZ, a Cichociemni byli alternatywą, której ja
akurat nie wybrałem
# Ekipa dzielnych, silnych, fajnych facetów
# Rozbujane ego, stawiali za punkt honoru bycie komandosem; strasznie
denerwowało ich jak śpiewaliśmy ich hymn
# Świetna historia, tradycja, wprowadzanie nas w ten klimat przy użyciu
książek z obiegu londyńskiego; spotkania z panem Przemysławem Bystrzyckim – prawdziwym cichociemnym; nazwa zastępu – Żmudzin
# Wzór do naśladowania
# 316 niesamowitych żołnierzy – patroni mojej drużyny
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# Zawsze marzyłam, żeby być tą „Zo” – jedyną kobietą-cichociemnym
# Byłem (i jestem)
# Do dziś pamiętam ciarki, które przeszły mi po plecach, kiedy po raz
pierwszy usłyszałam hymn Cichociemnych…
# Cichociemni jako drużyna harcerska z lat osiemdziesiątych była w czasach Załogi legendą, niedościgłym wzorem – prawie postaciami mitycznymi. Być w kręgu Cichociemnych – to było marzenie i cel. Cichociemni
jako część historii, którą się poznawało, dostarczali inspiracji, uczyli patriotyzmu i miłości do Polski. Spotkania z cichociemnymi pamiętam do
dziś – co za charaktery, siła ducha, niezłomność!
# Spotkanie drużyny w domu Bystrzyckiego – cichociemnego
# Gromkie „Cichociemni to my!” rozbrzmiewało zwykle gdzieś z głębi lasu
# Wyjazd na obchody do Warszawy i spotkanie z jednymi z ostatnich
cichociemnych oraz nieplanowane zaproszenie na wernisaż wystawy
o cichociemnych w muzeum powstania warszawskiego. A to wszystko
dlatego, że gromowcy organizujący imprezę byli pod wrażeniem, że przyjechaliśmy z Poznania, a organizatorka pamiętała ekipę chyba z czasów
Gramola. W każdym razie byliśmy tam, zanim to było modne. Jak chodzi
o drużynę – to po prostu sztos
# Bliższa mi była Załoga. Ich wielki proflag szyty przez moją babcię mam
w pamięci tak, jak proporce swoich drużyn. Kiedy pojawiłam się w Błękitnej, była tam właśnie Załoga, w której był mój brat Adam – oraz Paweł, Kubal, Antek, Patryk i wielu innych, którzy mocno wpłynęli na moje
życiowe poglądy o tym, jaki ma być facet. Cichociemni to natomiast duża
duma i ich mocny śpiew po kręgu, przerywający ciszę nocną na obozie.
Wsłuchiwałam się zawsze tak bardzo, jak mogłam, choć szli zawsze tak
daleko, żebyśmy tego nie słyszały
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’00 - ’10
# Powrót DM Załoga do nazwy DM Cichociemni; w NSZ-cie nosiliśmy
na piersi ryngraf z Matką Boską
# Najlepsza drużyna w szczepie, ale mogę być tu nieobiektywny z racji
na moją funkcję. Trudno mi powiedzieć jedną rzecz – kojarzy mi się tak
dużo. Cichociemni zawsze byli dla mnie jak druga rodzina
# Cichociemni to chłopacy, którzy, kiedy byłam harcerką, zawsze wydawali mi się tacy dorośli i silni, a z perspektywy czasu muszę powiedzieć,
że chyba tak nie było
# Pierwsza drużyna, do której należałem. Przez całą swoją harcerską karierę i nawet po niej nadal czuję się Cichociemnym i jeśli miałbym jedno
słowo sobie przyporządkować do tej drużyny, byłaby to przygoda
# Cichociemni to jest najlepsza drużyna w tym szczepie. Niestety ja jestem oczywiście bardzo przywiązany do Formozy. Uważam, że to jest
superdrużyna, ale pamiętam, że kiedyś, kiedy myślałem o tym, gdzie bym
chciał być w komendzie, to byli to Cichociemni, bo tam jest po prostu
najwięcej zabawy. Ale nie zmienia to faktu, że Formoza była największą
moją harcerską przygodą
# Najlepsza drużyna oczywiście! Poznałem w Cichociemnych kilku naprawdę fajnych ludzi i jest to dla mnie taka mała rodzina
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#komuna
To wcale nie wymagało wielkiego charakteru,
nasza odmowa, niezgoda i upór,
mieliśmy odrobinę koniecznej odwagi,
lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku, tak, smaku!

’50 - ’60
# Przez rok byłem w drużynie akademickiej, ale potem wszystko zostało
rozwiązane i utworzono „czerwone harcerstwo”, Błękitna upadła w 1962,
zaginął sztandar. Potem znowu się odrodziła
# W donosach SB jest taki cytat w meldunku jednego z agentów: „Chrzanowski perfidnie dążył na Zjeździe ZHP do zachowania w dziesiątym
punkcie Prawa Harcerskiego, żeby było o piciu i paleniu, żeby wyeliminować z harcerstwa wszystkich naszych”

’70 - ’80
# Tajne komplety – wykłady historyczne, pokazy filmów przemyconych
z Zachodu, wydawnictwo NOWA, oglądaliśmy Człowieka z żelaza,
to był taki harcerski Dyskusyjny Klub Filmowy; wielu z nas siedziało
w więzieniu, było przesłuchiwanych
# Byliśmy w kontrze; legenda walki z Niemcami i sowietami; Błękitna to
był kawałek wolnej Polski
# Wielu z nas było zaangażowanych w walkę z komuną na poważnie,
Błękitna była też tak postrzegana w I LO; na zimowisku z Komańczy
w 1988 Playboy i Krycha rozdawali pod kościołem ulotki SKOS [Szkolnych Kół Oporu Społecznego] z Poznania – to było bez sensu w tamtym
akurat miejscu, a tylko przyciągnęło uwagę Służby Bezpieczeństwa. Byłem potem przesłuchiwany, a wszystkie cenne rzeczy harcerskie przechowywaliśmy do końca zimowiska na wszelki wypadek w klasztorze u sióstr
w Komańczy – tam, gdzie był przetrzymywany kardynał Wyszyński; kil259

ka lat wcześniej, na zimowisku w 1984 w Uściu Gorlickim za mundury
harcerskie na mszy były znacznie bardziej dotkliwe represje, skończyło
się prawie na rozwiązaniu zimowiska
# W czasach Solidarności panował nastrój poświęcenia i determinacji, wzajemnego poświęcenia w razie potrzeby, bez względu na sympatie i antypatie
# Walka z komuną była naszą codziennością, braliśmy udział w przerwach
milczenia, roznosiliśmy ulotki, w stanie wojennym organizowałyśmy pomoc internowanym (roznoszenie paczek, opieka nad starszymi i dziećmi).
Działała bardzo dobrze, w ramach Pogotowia Zimowego, alarmowa sieć
informacyjna (harcerki zawiadamiały się bezpośrednio, według miejsca zamieszkania). Po aresztowaniu Grzegorza przekazywałyśmy listy
# Byliśmy w drużynie, która była antykomunistyczna. Samo zdobycie
moro, wyjście na miasto w moro, buty wojskowe załatwiane lub kupowane (chyba na Rynku Łazarskim). Chodzenie na msze patriotyczne, wiece,
skandowanie, próby bezpiecznego dotarcia do domu, gdy wszystko było
otoczone milicją i ZOMO. Raz nawet dostałem uderzenie w brzuch od
któregoś z milicjantów. Raz mnie zatrzymali na ulicy po manifestacji
i spisywali. Pokazałem milicjantom legitymację, a ja się urodziłem w Nowym Jorku, więc mnie milicjant zapytał „gdzie to jest” i nie chciał uwierzyć, że to ten Nowy Jork w USA, albo nawet nie wiedział, że jest takie
miasto. Dzięki harcerstwu uczestniczyłem w „prawie wolnych” wyborach.
Nawet pamiętam Rycha, jak śpi na ławie w Zamku, bo tam był Komitet
Obywatelski w czasie wyborów. Dzięki harcerstwu się tym interesowałem, bo śpiewałem antykomunistyczne piosenki
# Przyszedłem po dziewięćdziesiątym roku, ale były jeszcze piosenki
związane z komuną i dyskusje, czy Błękitna powinna zostać w ZHP-ie,
czy iść do ZHR-u
# Aresztowania, przesłuchania i więzienie Jacka, Włodka, Volana,
Grzegorza i nasza współodpowiedzialność za nich i za ich przyszłe życie, odpowiedzialność przed ich rodzicami; te wątki, chociaż nie dominowały w naszej pracy harcerskiej to jednak były, niestety, obecne;
w czasie stanu wojennego zupełnie nie wiedzieliśmy czego się spodzie260

wać – na przykład 14 grudnia 1981 zrobiliśmy ewakuację sztandaru,
proporca i wszystkich ważnych dokumentów z harcówki
# Po jednej ze zbiórek w harcówce, wracając do domu w zakazanym do
noszenia przez milicję moro, zostałem zgarnięty z przystanku tramwajowego na komisariat na Kochanowskiego – w aucie szybko zdjąłem znaczek Polski Walczącej i trzymałem go w buzi przez cały czas pobytu.
Kiedy po kilku godzinach chcieli mnie wypuścić, powiedziałem, że się
nie ruszę, jak mi nie napiszą, że mnie zatrzymali i o której mnie wypuścili. Nie dawali wtedy takich informacji… Ale wiedziałem, że innego
usprawiedliwienia tak długiego spóźnienia moi rodzice nie przyjmą. Dopiąłem swego i wpisali mi godzinę wypuszczenia
# To moje dzieciństwo… a dziś najwyraźniej usiłuje wrócić (nie dzieciństwo niestety)
# Do dziś pamiętam demonstrację, na której ostro pałowali, ale na którą nie dotarłem, bo pomyliłem kościoły – dla młodszych: demonstracje
ówcześnie wychodziły z kościołów lub tam się gromadziły, dziś startują
spod sądów
# Walka o mundur szary i zielony, podwójne (oficjalne i rzeczywiste) plany pracy na obóz i zimowisko. Kombinowanie, jak nie pójść na pochód
pierwszomajowy
# Zimowisko w Komańczy i ulotki rozrzucone przez Krystiana oraz długie dywagacje, czy będzie trzeba wracać do domu, bo zamkną zimowisko;
ulotki roznoszone przed pierwszymi wolnymi wyborami na osiedlach winogradzkich i rozklejanie plakatów wyborczych
# To czasy, gdy byliśmy młodzi, nie znaliśmy innej rzeczywistości; urodzeni w latach pięćdziesiątych za żelazną kurtyną; gdy byłam w Marcinku, to trwała epoka wczesnego Gierka i pierwszych wolnych sobót;
w szkole obowiązywały wtedy tak zwane stroje szkolne (granatowe lub
czarne), a tarcze szkolne (takie znaczki z numerem szkoły noszone obowiązkowo na rękawie) oraz białe kołnierzyki sprawdzał nasz wychowawca
(osobna historia); w kabaretach czasu komuny operowano podtekstem,
a wszyscy chwytali dowcip
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’90
# W rocznicę stanu wojennego zakończyliśmy zbiórkę całej drużyny
u mnie w domu, w moim pokoju oglądaliśmy film Śmierć jak kromka
chleba Kazimierza Kutza, wszyscy w mundurach, przez cały film siedzieliśmy bez słów w absolutnej ciszy, gdy pod koniec weszła moja mama,
powiedziała: „tu zupełnie nie ma powietrza, otwórzcie szybko okno” i to
było jak wyrwanie nas z jakiegoś letargu. Myślę, że na scenie śmierci
górników z Wujka mieliśmy wszyscy łzy w oczach
# Trafiłam w Błękitnej na absolutną końcówkę, czasy styropianu żyły już
tylko w słowach i pieśniach nieco starszych Czternastaków. Składały się
na mój nieco wyidealizowany obraz dzielnych harcerzy w trudnych czasach
# Komuna za czasów mojej działalności w harcerstwie już się skończyła, ale opowieści kombatanckie o dzielnych Cichociemnych (harcerzach
z drużyny Cichociemnych) ciągle były obecne

’00 - ’10
# Pamiętam zbiórkę szczepu w Marcinku w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Gra po okolicznych tablicach i pomnikach – nasza ekipa
z Leśnej nie potrafiła wtedy rozszyfrować żadnej daty na Poznańskich
Krzyżach. Gośćmi na zbiórce byli druh Maciej oraz Wujek
# Czasów komunistycznych oczywiście nie pamiętam, ale próbę odtworzenia rzeczywistości PRL-owskiej podjęliśmy na jednym z obozów w formie stylu („PRL”). Jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie,
że obozy w latach siedemdziesiątych/osiemdziesiątych mogły wyglądać
całkiem podobnie – w dobrym tego zdania znaczeniu
# Kiedyś na rajdzie Kohorty zostałem okrzyknięty ostatnim dzieckiem
komunizmu
# No obóz. Oczywiście że obóz i dzielenie się sprzętem, dzielenie się
jedzeniem i słuchanie głupich przełożonych
# Nie mogę pamiętać tych czasów, ale myślę, że większość naszego sprzętu je pamięta

264

#słowa #ksywki
dorzuć do ognia DRES

’50 - ’60
# Szycha
# Podczas robienia zakupów braliśmy rachunki na Błękitną Czternastkę,
kiedyś sprzedawca nie dosłyszał i się dopytuje „Jak? Błękitna sztacheta?”,
ale miejscowi z kolejki poprawili go „Błękitna sztafeta!”. Ogólnie ludzie
w sklepach GS w latach pięćdziesiątych byli dość słabo wykształceni i bardzo często się mylili w tych rachunkach, także na swoją niekorzyść – odnosiliśmy im potem pieniądze, jak to wykrył nasz kwatermistrz
# Żółtko na mnie wołali

’70 - ’80
# „Apacz”. Nazwa została wymyślona przez Arletę, która stwierdziła,
że „Dorota biega jak Apacz”
# Po każdym obozie szliśmy na lody do Horteksu – to była taka restauracja niedaleko Dworca Zachodniego. Minęło dwadzieścia lat. Mój
syn wrócił właśnie z obozu i wybiera się do miasta. Pytam go: „gdzie
idziesz?”, a on: „na Hortex…” wychodzi, ale zatrzymuje się w drzwiach,
odwraca się do mnie zamyślony i pyta: „Tata, a co to właściwie jest Hortex?”. Tej knajpy nie było już pewnie kilkanaście lat, ale słowo zostało
i nabrało samodzielnego znaczenia
# Chrzest na obozie i wymyślenie dziwnej ksywki – Przytulajska, od
jeziora Przytulajno; inne ksywki: Zeriba – Maciej na festiwalu odegrał
scenkę udając zeribę
# Zdrada, Bubu i jego śmiech
# Ksywki, bardzo istotne i pomagające w wejściu w grupę nowym harcerzom, moje autorstwo lub współautorstwo to: Mamut i Zeriba. W czasie Białej Służby w Gdańsku (1987) dostajemy identyfikatory z naszymi
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zdjęciami, ale pomylonymi nazwiskami (na przykład Maja to Cecylia,
Hania to Bożena)
# Kulbaczyć
# Kurczak (od żółtych frotek na kitkach podczas gry w kosza – wyglądała
jak kaczątko), Tasman, Chrzanka, Zygacz, Igła, Banan
# Mój kolega z zastępu, bardzo spokojny flegmatyk (Leszek) – wylała mu
się na rękę wrząca woda, a on powiedział „ała”, gdzie inny wyłby z bólu
# Piosenka Manaamu „oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba” – to najlepsza ilustracja moich czasów w Błękitnej Czternastki,
wypełniała wtedy sto procent mojego życia
# Na zimowisku w Jarkowicach (1986) na biegu kotów tradycyjnie nadaliśmy nowym osobom ksywki – wiele z tamtych wymyślonych przezwisk
funkcjonuje od ponad 30 lat do dnia dzisiejszego (na przykład Zeriba)
# Voluś, Maguła, Tuba, Manualny… Ciekawe, kto to dziś rozszyfruje
(oprócz Volusia oczywiście)
# „Gdzie toporek? W toporkowni” – inteligenci z Błękitnej się popisywali
# „Szczunów bez zupy mlecznej nie wyżywicie”
# „Panowie, zdrada” – na obozie w Stężycy pewien młody harcerz – zresztą pierwszy raz na obozie – używał tego powiedzenia kilkadziesiąt razy
dziennie, aż został Zdradą – a kilka lat później komendantem Błękitnej
Czternastki; „Nie bądź fiozda” – takie powiedzenie było powszechne chyba
od pierwszego mojego obozu w Jarkowicach, tłumacząc na dziś… Hmmm:
„ogarnij się”; „No to rura!” – tłumacząc na obecny język – hmm – „no dalej,
szybciej – zróbmy to wreszcie” – używane było przez nas powszechnie.
Dziwnym trafem takie samo nazwisko nosił ówczesny komendant Hufca
Poznań Grunwald. Kilka razy zdarzyło nam się w jego obecności użyć tego
powiedzenia – było to silniejsze od nas!
# Każde pokolenie, każda ekipa wypracowuje swoje powiedzenia, swoje
słowa, zwroty, które kojarzą się z jakimiś przeżyciami, wydarzeniami…
Wyciągnięte z lamusa po latach albo usłyszane przez osoby postronne nic
nie mówią, nie wywołują salw śmiechu, budzą tylko zdziwienie. A przecież każda ksywka, każde powiedzenie miało swoją historię. Na przykład
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Andrzej miał ksywkę „Lala”. A wiązało się to z jego włosami – pięknymi, długimi lokami, tworzącymi burzę wokół głowy. Kiedy jechaliśmy
na obóz w Bieszczady, rozłożeni na podłodze korytarza w przepełnionym wagonie, ktoś usiłował przejść do następnego wagonu, i, nie chcąc
nadepnąć na Andrzeja, myśląc, że to dziewczyna, powiedział: „Te, lala,
posuń się”. No i Andrzej został już Lalą. Takie były źródła ksywek, powiedzonek. A dlaczego przez jakiś czas gazetka w gablotce nosiła nazwę
„Gupinaplecach”, dlaczego Rysiek to Azia, Ewa z Mariolą to Szczypawki,
Asia i Anka to Sikorki… Nie pamiętam.
# Powstawały na bieżąco; niestety – na bieżąco znikały z pamięci

’90
# Odkrzyczanie „oooosiem” przy każdym odliczaniu; albo taka zabawa:
ktoś krzyczał „Jerzy Wiatr!”, a inni odpowiadali wtedy krzykiem, niezależnie, gdzie akurat się znajdowali: „dupa!”
# Ksywka „Biały” i „Niebieski” – dla dwóch nowych Marcinów w drużynie, od kolorów ich koszulek na pionierce, ksywki zostały do dzisiaj
# Kulbaczyć, Psychol
# Sieporek, prycz (a nie prycza), pipanctwo, „sorry, to jest wojna”, Anioł,
Kachol, Isan
# Five, w czasie fali: „lotnik, kryj się!”, przekleństwa: do konia dżordża,
w modrę jeża, inne: sory Winnetou
# Moja: Maleństwo, bo byłem mały; Biały – tak bardzo przyklejona
ksywka, że zastanawiałem się 15 minut, jak on ma na imię
# Satelita
# Baba, zeriba, „ruchy!”, Kokos
# Pipant, szpej, placki (rodzice przyjeżdżający na odwiedziny na obozie)
# Baba, kufa, parownik, kije
# Gramol, Pisak, Jacgocha, Fereszczako, rukoznojki, bułki z prądem
(pompki), „sru” (gra polegająca na padaniu na ziemię całej drużyny, gdy
tylko ktoś powiedział rzeczone słowo, na przykład w mieście)
# Na wyjeździe do Nepalu bardzo rozśmieszyła nas nazwa węgierskiego
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miasta Szeged, uznaliśmy że będzie to dobre przekleństwo na wszelki wypadek i stosowaliśmy je w momentach silnego stresu; gdy ktoś był dobrze
spakowany i miał mało w plecaku, to mówiliśmy, że „ma śpiwór w spreju”
# Ksywki, na przkyład: Kokos, Psychol, Anioł, Isan, Gramol, Gul, Martin. Z dzisiejszej perspektywy zabawnie brzmi komenda „pokryj wyrównaj”. Z wszystkich „obrzędowych” słów najmocniej pamiętam końcówkę
roty Czternastaków: „lilijka, symbol nasz, odebrana ci będzie i poznasz
głębię samotności”
# Olejak, Biały i Niebieski
# Nie miałam jakoś w harcerstwie pseudonimu. Jedynie na początku, gdy
pojawiłam się jako młodsza siostra mojego brata, który miał ksywkę „Psychol”, to mnie nazywano „Psycholowa”
# „Skocz mi na plery”
# Pamiętam absurdalne zapytanie którym męczyliśmy sklepikarzy i sprzedawców w kioskach ruchu „czy są przyczłapy do bulgolatorów?”. O dziwo
większość nie odpowiadała „ale o co chodzi?” tylko na przykład „dzisiaj
już nie ma, lub będą pojutrze”; ksywki: Banan, Szczota, Grzanka stawały
się silniejsze od imion, że po latach pamięta się je lepiej niż imiona
# Niektórzy na początku śpiewali: „już rozpaliło się ognisko, zając nam
dobre wróżby dał”; dziwne słowo, którego wcale nie używam, to „kije”;
ksywki: Głaz, Biały, Łania, Kropla, Dziób-dziób; „Błękitny szajs” – wiele
napisanych słów, idąca za nimi historia, która zdeterminowała wybory
sporej liczby bliskich mi osób
# Marcin mówiący na swojej warcie do ówczesnego szczepowego „skocz
mi na plery”
# Bratek, Gramol, Kachol, Odzia, Dziub dziub, Zygacz

’00 - ’10
# „Sztos” i „sztosiwo” (znaczy, że coś jest bardzo fajne); odpowiadanie
na wszelkie pytania, raporty karne i tak dalej: „fajnie masz”.
# Miałem ksywkę „Kajak” z powodu dużych stóp; inne ksywki: Palnik,
Faral, Tapczan
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# Bicu, Fungi, Kojet, Mistrzu Logistyki, Domcia, „4 złote zasady jak jeść
kebaba”, „Piti rób sztuczkę”
# Ksywki: Tymas, Czeczen, Duży, Wój
# Szpej, spręż, pipant, kefizna
# „Lewa, lewa, prawa, prawa”; równo, w rytm muzyki śpiewanej przez
dwie dziewczyny; Seki, Kruszka, Kruszon, Anx i Anxik (młodsza siostra
Anx); „Pompka z rana jak śmietana, gdy zrobisz pompek sto, będziesz
czuł się, że ho ho”
# Dyguś (podbił serca wszystkich), Bręcz (przyjaciel brata, nienawidził
dzieci, pojechał na obozie do miasta i ogolił się na łyso zostawiając kształt
dłoni na głowie, ślad został mu do końca obozu)
# Siepór
# Boćka, Graczol, Doman, Biały, Maleństwo, Paskuda, Odzia, Woju,
Kamel, Domino, Kuki, Papier, Gumiś, Banany, Konar, Anx, Ba i Be,
Dziura, Buchcia, Duży…
# Hortex i biba – pierwsze dziwne słowa; starobałtyckie „hańcz” to kaczka – miałam taką ksywkę; inne: Bicu, Pudzian, Owca, Chodakowa (Misia, która wypadła za burtę na rejsie i zgubiła chodak), Buchcia, chłopacy
z Zielonej Góry mieli dużo ksywek
# Ooo, tego to już za dużo do wypisywania
# Moja ksywka „Pablo”
# „My wszyscy jesteśmy pierogi z jednej podłogi”, nazwa komendy
w 2006 – Szczeptekłaki, ksywki: Anks, Konar, Buchcia, Seki, Jebyl
# Kasik, Martens, Doman, Biały, Lepszy, Maleństwo, Odzia, Dziub
Dziub, Konar, Buchcia, Zygacz, Gramol, Kamel, Gumiś, Siekacz, Anilana, Anks, Kuki, Pasek
# Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale stosunkowo spora część ludzi w naszym środowisku, w stosunku do ogółu populacji miała jakieś
ksywki. I warto zaznaczyć, że praktycznie zawsze były one pozytywnie
odbierane i lubiane przez tak nazywaną osobę
# Bahando
# Ja miałem ksywkę Gilos, która wywodzi się z podstawówki i nie ma
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związku z harcerstwem i, jak można się domyślić, pochodzi od mojego
nazwiska. Niektórzy ludzie mieli ksywy, niektórzy nie, ale zdaje mi się,
że rzeczywiście to stężenie ksyw było wyższe w harcerstwie niż poza nim
# Ze słowami też kojarzy mi się obóz, bo zawsze jest tak, że powstaje albo
zyskuje popularność jakieś słowo kompletnie z czapy – jest jakiś mem,
który zyskuje tak po prostu popularność. A ksywki nadaje się tak sobie
# Gdy Gilos przyprowadził brata do Błękitnej, zaczęliśmy kombinować
żartobliwie, że trzeba mu wymyślić jakąś ksywkę – były dwie propozycje: Gilas i Gilon. Jakoś się przyjęło, że został Gilon. Był też Blendzior,
Szynszyla, Kanister, Buchcia, Czeczen (od wyglądu czapki), Sowa (młody
i duży)... Pewnie długo by można wymieniać.
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#rocznice #lecia #obchody
Sto lat! Sto lat!

’50 - ’60
# Pięćdziesięciolecie

’70 - ’80
# Po którejś z rocznic zostaliśmy spać na noc w harcówce. Wpadliśmy
na pomysł przebiegnięcia do sali chemicznej, woźny nas usłyszał i szukał
# Sześćdziesięciolecie w roku 1981 (liczone od 1921, bo zaginął tajemniczy
„list z Mosiny”;) szkoła jest nasza przez dwa dni (nocujemy w klasach).
Na podłodze w auli, dzięki mojemu tacie i pomysłom racjonalizatorskim
IKWN, kładziemy, nowatorski jak na tamte czasy, dywan z prawdziwej
trawy. Po uroczystościach występ zespołu Maja Faja (Wojtek, Ola)
# Bardzo huczne obchody sześćdziesięciolecia za mojego szczepowania,
jeszcze według liczenia powstania szczepu od 1921 roku, to była praca
na wysokich obrotach od samego początku
# Nigdy nie byłem fanem

’90
# Piętnastolecie Więzi, aż trudno mi uwierzyć, że z dziewczynami, które
ją zakładały i były dla mnie ikoną harcerstwa, dziś spotykamy się razem; dwudziestopięciolecie Leśnej i Kohorty w 2016 roku w harcówce
w Marcinku, film i drużynowi opowiadali; ognisko na świeżym powietrzu na Górczynie
# Pamiętam rocznicę siedemdziesięciopięciolecie Błękitnej. Wzięliśmy
udział w wydarzeniu w Marcinku razem ze starymi harcerzami
# Na osiemdziesięcioleciu przygotowywałam wystawę zdjęć, pożyczyłam
dużo od Isana, oczywiście część się poniszczyła. Gdy zestresowana przyjechałam je oddać, powiedział „spokojnie, przewidziałem to – harcerze
zawsze coś zniszczą”
271

# Lecia drużyn były mi bliższe, przy całym szczepie – trochę zbyt duże
# Na leciu Więzi kiedyś podchodziłem z Jachem i krzyczeliśmy z krzaków życzenia
# Na osiemdziesięciopięcioleciu zastanawiałem się, jak będzie na stuleciu,
teraz się dowiem
# Myślę że są ważne, tradycja buduje jakiś etos i to się przekłada na codzienne funkcjonowanie. W Błękitnej wszyscy byli na przykład zawsze
dobrze umundurowani, nie tak, jak w innych drużynach, gdzie czasami
widziałem kolesi w bluzach od munduru i do tego dżinsach i białych
adidasach
# Czas spotkań, wspomnień, szacunku
# Żadnych specjalnych wspomnień, ale też nie uczestniczyłam w wielu
takich wydarzeniach
# Pomagałam przy osiemdziesięciopięcioleciu organizować świecznisko
w sali gimnastycznej w Marcinku, był apel i wystawa ze zdjęciami. Fajnie, że starzy szczepowi przychodzili
# Najbardziej pamiętam nasz udział podczas wielkiej fali obozu w Ujsołach w 1991, w ŚDM w Częstochowie. Żałowałam, że nie mam odpowiednich butów do munduru, abym mogła pełnić Białą Służbę bliżej
papieża Jana Pawła II, marzenie to zrealizowało się pięć lat później, gdy
pojechałam razem z Agnieszką i Maciejem na pielgrzymkę ZHP do Rzymu i wielokrotnie braliśmy udział w nabożeństwach i mszach świętych
z naszym papieżem Janem Pawłem II
# Osiemdziesięciolecie – nagrywanie płyty Błękitnej – superprojekt, superatmosfera, superzabawa, superwykonanie, superpłyta, a drugie skojarzenie to chyba to samo lecie, noc przed obchodami, którą spędziliśmy
w trójkę (trzech Cichociemnych) w harcówce – postanowiliśmy dokonać
jedynego w swoim rodzaju wyczynu… W stroju Adama, jedynie z beretem na głowie, przebiec szkołę w poprzek – z harcówki pod salę chemiczną 210. Wyczyn się udał, jednak ze względu na trudności powstrzymania
głośnego śmiechu, w drodze powrotnej musieliśmy uciekać przed zaalarmowanym hałasem woźnym
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# Na osiemdziesięciopięcioleciu szedłem w poczcie sztandarowym z nowym sztandarem. Byłem strasznie dumny i strasznie zdenerwowany,
bo biało-czerwona szarfa cały czas mi się zsuwała z ramienia i nie mogłem sobie poradzić z dyskretnym poprawieniem jej
# Najlepsza okazja do spotkania po latach
# Jako komenda organizowaliśmy dziesięciolecie Leśnej i Kohorty w Biernatkach u Zygacza – z gości pojawiło się maksymalnie dziesięcioro osób.
Spory zawód dla młodych, nauczka dla komendy
# Brat był komendantem i całował sztandar

’00 - ’10
# Obchodziliśmy je zawsze, na msze kombatanckie wystawialiśmy poczet
sztandarowy
# Światowe Dni Młodzieży – rodzice mi nie pozwolili jechać z obawie
przed zamachem terrorystycznym; pamiętam obchody Dni Żołnierzy
Wyklętych, Rajd Rotmistrza Pileckiego, wigilie dla kombatantów
# Obchody stulecia harcerstwa w 2007 roku, zlot w Kielcach, kilkanaście
tysięcy osób, cały poligon, wielkie sklepy i miasteczko, które się zawaliło;
byli harcerze z Kazachstanu i założyłam się, że nauczę się mówić po rosyjsku
# Przed dziewięćdziesięcioleciem nieśliśmy z chłopakami pień sosny
na maszt. Szliśmy z Lasku Marcelińskiego, gdzie ową sosnę ściął leśniczy, do Marcinka, wzbudzając ogromne zdziwienie wśród pieszych
i kierowców
# Od osiemdziesięciopięciolecia szczepu minęło już piętnaście lat, a ja
nadal pamiętam tą ulewę, w której odbywał się uroczysty apel…
# Pamiętam obchody dziewięćdziesięciopięciolecia, w których uczestniczyłem. Ich główną częścią był piknik przy Jeziorze Maltańskim, gdzie
prezentowaliśmy zdjęcia, byli rodzice, „starzy”, „młodzi”. Pamiętam też,
że wtedy druh Chrzan miał swoją ostatnią gawędę przy ognisku
# Pamiętam jakieś lecie, to było dziewięćdziesięciopięciolecie bodajże
i pamiętam, że był wtedy jeszcze żuk i były błękitne balony. To było
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w Marcinku. To jest moja pierwsza myśl, kiedy myślę o jakimś leciu.
Kolejną jest piknik z Chrzanem, świętej pamięci, w trakcie którego wiem,
że opowiadał jakieś historie, ale ja w tym samym czasie z Michałem pojechałem na jakieś spotkanie keszerów, które było strasznie dziwne
# Ciekawa sprawa, najbliższe mojemu sercu drużyny w obu szczepach – Wawer, w którym byłem przybocznym przez wiele lat oraz Formoza, w której byłem drużynowym, obchodzą urodziny tego samego
dnia – 7 lutego
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#fala
Mewy, białe mewy,
Kołyszą się wśród fal,
Skrzydlate opiekunki,
Okrętów wychodzących w dal…

’50 - ’60
# Pływanie kilkuosobową szalupą, DZ-tą, po Jeziorze Charzykowskim,
dwu- i trzydniowe dniowe wycieczki połączone w obozowaniem na brzegu
# Fala podczas obozu w Wisełce w 1956 – kąpiele połączone ze zwiedzaniem
# Wyjeżdżaliśmy na kilka dni z namiotem, gotowaliśmy sami, bo nie
było nas stać na restaurację, to był mały obóz wędrowny, komenda obozu z grubsza tylko znała trasy poszczególnych zastępów, nie było wtedy
żadnej komunikacji

’70 - ’80
# Na fali na zimowisku wejście do zamkniętej Jaskini Niedźwiedziej… to
było nieodpowiedzialne
# Na obozie w Stężycy koło Kartuz spaliśmy na boisku, Fiedziu miał pedantycznie i bardzo dokładnie złożony mundur w kostkę, na samej górze – rogatywkę, a pod nią okulary, Bubu nie wiedział o okularach i połamał je zupełnie, waląc w rogatywkę szpilką od namiotu, tak dla żartu
# Wolność, a kiedyś na dużej fali przy krótkim postoju pociągu dwie
osoby pobiegły po chleb dla wszystkich i w ostatniej chwili wskoczyły
do ostatniego wagonu, a, ponieważ nie było możliwości przejścia do nas,
poczekali z jedzeniem na wszystkich
# Duża fala nad morze – to było jak podróż za jeden uśmiech. Dyżury
w kuchni, targanie zakupów, zdobywanie czystej wody jak beczkowóz był
pusty, na łódkę dwudziestolitrowe niebieskie baniaki i na środek jeziora,
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gdzie woda nie była zmącona – i z tego robiliśmy herbatę. Duża, mała
fala, małe plecaki na kilka dni, uśmiechnięte dziewczyny i my wygłupiający się, pomagający im, przejmującymi ciężkie plecaki na chociaż paręset
metrów
# Nieodłączny element każdego obozu – mała, po kilku pierwszych
dniach, to szansa na odpoczynek dla kadry i dopięcie programu na resztę obozu, a dla zastępów świetna okazja do zintegrowania się; duża
fala – gdzieś dalej, z przytupem, wyjazd całego szczepu; fale to bardzo
ważny element każdego obozu
# Na pierwszym obozie w Strzeszynie z Owsikiem, Piterem, Tasmanem
i resztą ekipy z zastępu Alcatraz podchodziliśmy inny obóz. Niestety ktoś
z naszych został zauważony i wszczęto alarm – w ferworze ucieczki udało
mi się złapać chociaż totem jakiegoś zastępu – po dotarciu do naszej bazy
i zapaleniu latarki okazał się on… tabliczką przeciwpożarową
# Nauka samodzielności w ramach nauki samodzielności
# Mała fala w Tatrach, do których dojechaliśmy częściowo autostopem.
Nocą dotarliśmy do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów Polskich, miejsce się znalazło… ale na zewnątrz, na tarasie. Wtedy pierwszy raz w życiu
zakosztowałem Tatr i tam już wracałem
# Duża fala do Trójmiasta chyba 1989 roku. Zastępem szukałyśmy noclegu. W Kościele św. Brygidy w Gdańsku się nie udało. Zapytałyśmy
panią spotkaną na ulicy, czy nie wie, gdzie w pobliżu jest jakiś inny
kościół, bo szukamy noclegu. Ona zapytała, ile nas jest. Kiedy usłyszała, że siedem, to powiedziała: „To chodźcie do mnie”. Nocowałyśmy
w małym mieszkanku poddaszowym w Gdańsku-Oliwie. Okazał się,
że córka pani, która nas przygarnęła, też jest harcerką i chyba nawet
drużynową
# Najciekawsza fala, w jakiejś uczestniczyłem, to była wyprawa do powszechnie jeszcze wtedy dostępnego MRU. Spędziliśmy w podziemiach
cale dwa dni, przeżycie było niesamowite – nocleg pięćdziesiąt metrów
pod ziemią i w absolutnej ciszy. Wróciłem tam po dwunastu latach
z moim pierwszym synem Marcelem – tym razem lepiej przygotowa276

ny – z kurtkami, latarkami. Wejście było już tylko możliwe z przewodnikiem i w ograniczonym obszarze. Pamiętam, że odbyło się tam przyrzeczenie lub przyjęcie do szczepu – może ktoś inny lepiej to zapamiętał

’90
# Wreszcie można się wyspać, nie jeść i nie myć
# Wyjazd z obozu nad Czarną Hańczą na falę do Wilna – to było bardzo
dobre i ważne dla nas wszystkich
# Zawsze miłe spotkanie z cywilizacją na obozie, duma z bycia harcerzem, gdy z Kohortą szliśmy do miasta; kiedyś fryzjer odmówił ogolenia
na łyso całej drużyny i musieliśmy sami z Maciejem ich golić pożyczonym sprzętem
# Przejście na Hel przez plażę nudystów w pełnym umundurowaniu
i ostrym słońcu; nielegalne spanie na plaży, chociaż rano widzieliśmy
ślady quada straży granicznej, odpuścili nam, a Wujek powiedział „Pan
Bóg czuwa na głupim”
# Pionierki mi się skurczyły, kiedy schły przy ognisku, nigdy nie byłam
tak zmęczona, jak wtedy, potem już spaliśmy w mokrych butach
# Raz na fali zastępu pojechałam do domu i się wyspałam i umyłam.
Często szliśmy na fali do kina, zwiedzaliśmy z przewodnikiem. Zwykle
trwała cztery dni
# Fala zastępów z zastępem chłopaków – szliśmy po wydmach koło Ustki,
wszyscy mieli pęcherze na ramionach od plecaków, nocleg mieliśmy dwa
razy na wydmie, a raz na trawniku przed kościołem
# Fala do Doliny Pięciu Stawów podczas zimowiska w Małym Cichem,
przecieranie szlaku; a także fala na obozie w Starym Załuczu – Puławy,
Kazimierz, Nałęczów; wyjazdy do chatki Jaroszów
# Fala nad morzem na obozie w Dzikach w 1997
# Integracja, przełamywanie barier – nocowanie u ludzi, kilometry drogi
za nami
# Na obozie w Słupieniach w 1992 szukaliśmy noclegu w stodole we wsi
na wschodzie Polski. W okolicach Bohoników na Podlasiu przyjął nas
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gospodarz, który wieczorem oprowadzał nas z prawdziwą dumą po wsi
i pokazywał wszystkim mieszkańcom, mówiąc im, że jesteśmy „z Poznania, za Warszawą”
# Nocleg na przystanku PKS na fali, razem z zastępem dziewczyn
na obozie w Słupieniach, pamiętam do dzisiaj
# Mała fala – bagna, duża fala – pizza
# Duża fala na obozie w Dzikach w 1997 – spaliśmy wtedy na plaży,
a nad ranem było przyjęcie do Kręgu Czternastaków; nocleg był w deszczu i nie starczyło dla wszystkich miejsca w namiotach turystycznych.
Faceci mieli wtedy dylemat: czy lepiej mieć głowę w namiocie i moczyć
przez noc nogi, czy odwrotnie, ale mieć suche buty
# Najlepsza części obozu, w sumie i mała, i duża. Mała fala to było więcej
swobody pod każdym względem, z kolei na dużych laski wprowadzały
jednak element „cywilizacji”
# Mała fala na obozie w Wygoninie i nocleg obok katedry w Pelplinie.
Duża fala (chyba też w Wygoninie), gdzie całą drużyną, ubrani w pełne
mundury, maszerowaliśmy przez plażę nudystów
# Poznawanie ludzi, miejsc, najbardziej pamiętam małą falę w Kartuzach
(obóz w Wygoninie) i opowieści napotkanych ludzi. Ludzie miejscowi
i ich opowieści – to ceniłam najbardziej
# Coś, na co czekało się z drżącym sercem (Kohorta), bo nigdy nie wiedziałeś, jak bardzo będzie „odjazdowa”. Coś, na co czekało się z… pustym
żołądkiem? Kartą do budki telefonicznej – czy posiadaną kasą do wydania na obóz? Bo wówczas można było te rzeczy wykorzystać
# Nigdy nie było wiadomo, kiedy nadejdzie, zawsze o tym krążyły
plotki. Kojarzyła mi się z czymś ciekawym, ale też ciężkim plecakiem,
czasem zasypiałam, idąc kolejny kilometr. Był Kraków, a kiedyś indziej
morze, spokojniejsze były fale zastępów; trochę luzu i można było zdjąć
mundur, zjeść w knajpie, iść do sklepu. Jak byłam już przyboczną czy
drużynową, fale zastępów oznaczały czas na mycie, pranie i wyspanie
się w pustym podobozie
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# Spanie na plaży, a w Trójmieście chodziliśmy do fryzjera, żeby umyć
włosy; zazwyczaj spaliśmy na plebanii
# Pamiętam Pustynię Błędowską i opowieści piętnastoletniego wówczas
Witka na jej temat, którymi raczył się podzielić z całym szczepem, co
budziło nasz zachwyt i podziw. Pamiętam także naszą defiladę przez
Kraków z śpiewem na ustach: „Lewa, lewa, lewa noga naprzód, dla Ojczyzny trzeba zrobić krok”
# Banica 1996 – obóz w Beskidzie Niskim, gdzie dużo padało i ciągle
żyliśmy w błocie. Na falę pojechaliśmy do Krakowa i do pełnego zagranicznych turystów miasta wpadliśmy, wyglądając jak potwory z bagien.
Jeden z większych szoków cywilizacyjnych, jakie przeżyłam
# Fala pozwalała na odejście od rytmu obozu czy zimowiska. Złapać oddech, umyć się, zjeść w barze. A potem z radością z powrotem
na obóz
# Dla kadry mała chwila wytchnienia, gdy zastępy ruszają w trasę
# Uciekanie przed krowami na kazachskim polu. Spanie pod gołym niebem, żadnych świateł na horyzoncie, tylko gwiazdy, które nagle wydawały się tak blisko
# Najbardziej pamiętam tą w Krakowie i wyprawę do Wieliczki
# Obóz 2003 – Gramol komendantem. Chcieli wykraść program i wiedzieli, że będzie, więc wszyscy byli już spakowani na falę, zrobili fałszywy
alarm i dopiero kiedy wszyscy znowu zasnęli, zrobili kolejny, przez co
spóźnili się na pociąg i siedzieli w lesie, najlepsza fala: Bieszczady

’00 - ’10
# Fala Kohorty (2010), chodziliśmy dwadzieścia – trzydzieści kilometrów
w pełnym słońcu w desantach lub innych ciężkich butach. Jeden z Kohorciarzy, Juras, postanowił przed wysokim pagórkiem, że nie będzie dalej
szedł, usiadł na ziemi i trzeba było go wciągnąć na szczyt
# Z Berlina w 2006, gdy maszerowaliśmy równą kolumną, obóz był koło
Sierakowa
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# Najlepsza – w 2011 „schizowe miejsce”, gdzie znaleźliśmy na bagnach
chatę zamkniętą od środka; a w 2010 roku musieliśmy spać na polu,
bo spóźniliśmy się na pociąg
# Podczas fali na zimowisku w Karkonoszach doszliśmy do miejscowości
jak z horroru – nikogo nie było w domach. Spaliśmy w starym hotelu,
który wyglądał, jakby nikt od trzydziestu lat w nim nie był, sekretarka
miała długie tipsy
# Loteria – raz spanie na korytarzu na plebanii, innym razem – wypasiona
willa; zabawa w „sru” – przez dwadzieścia cztery godziny na dobę: kiedy
ktoś to krzyknął, to musiałeś rzucić się na plecy. Na każdej fali Kohorta
chodziła po bagnach, to była wizytówka
# Fala na zimowisku w 2006 do Pragi – bardzo pracowaliśmy nad musztrą i kiedy przed Grobem Nieznanego Żołnierza była zmiana warty, to
ludzie patrzyli się na nas, a nie na żołnierzy
# Spanie w czteroosobowych domkach letniskowych w dwanaście osób,
z prysznica wyszedł wąż, spałam na podłodze, bo w łóżku były szczypawki
# Fala autostopowa i spanie na plaży na pierwszym obozie, rano namioty
zmoczył nam deszcz. Z tego, co pamiętam, mieliśmy pozwolenie od straży parku na ten nocleg, ale bez ogniska – więc zrobiliśmy świecznisko
# To była wyprawa z zaśnieżonej Przehyby – płakałam, kiedy Marek
„zmusił mnie”, abym wyruszyła z dziewczynami na wędrówkę w metrowym śniegu. Byłam przerażona… A jak dotarłyśmy do celu, to bez
problemu znalazłyśmy nocleg i to była wspaniała wycieczka, wróciłyśmy
bardzo dumne z siebie
# Fala na Mazurach na łódkach, jedna z moich największych przygód
ever, byliśmy podzieleni na cztery łódki. Na mojej kapitanem był Maciej,
puszczaliśmy z płyty w kółko te same marynarskie piosenki, ja z Misią
byłyśmy w kocykach w środku, a Mikołaj w deszczu sterował – robiło to
wrażenie, spaliśmy na bezludnej wyspie na jeziorze, było ognisko, do dzisiaj lubię jak ciuchy pachną dymem z ogniska; na fali na obozie w Lipach
braliśmy klopsy i makaron i szukaliśmy po domach, kto nam je ugotuje
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# Najmilej wspominam duże fale za granicę. W 2002 roku był to Lwów,
a w 2004 do Berlina
# Duża fala w Częstochowie na Światowych Dniach Młodzieży
# Na mojej pierwszej fali miałem przemoczone buty i stopy otarte do
krwi, a potem mieliśmy olbrzymi problem z noclegiem. Skończyło się to
tym, że znaleźliśmy hotel z otwartym tylnym wejściem i przenocowaliśmy w poczekalni
# W czasie obozu w Stołuniu pojechaliśmy na falę do Berlina i Poczdamu, było strasznie gorąco, w związku z czym w Poczdamie szukaliśmy
ochłody nad jeziorem. Niestety po drodze weszliśmy na pełną po brzegi
plażę nudystów…
# Fala do Pragi (Świeradów 2001), Bocia przygotowała program, zwiedziliśmy mnóstwo miejsc. Nocowaliśmy wtedy na polu namiotowym.
Od tamtej pory Błękitna zaczęła wyjeżdżać szczepem za granicę; na fali
w Berlinie (obóz Stołuń 2004) Olo chodził po mieście w lśniącym turbanie – największe zdziwienie wzbudził przy Bundestagu
# Fala drużyny w Miłkowie w 2006 – dotarliśmy do Przesieki do domu,
który wyglądał jak z horroru, otworzyła nam creepy pani z papierosem,
na świecznisku cały czas stała w drzwiach i patrzyła na nas
# Moją najbardziej pamiętną falą jest fala Cichociemnych z 2014 roku
z obozu w Soczewce. Byłem wtedy jeszcze szeregowym. Była to fala do
Włocławka, na którą jechaliśmy stopem. Co ciekawe pojechała tam tylko
jedna trzecia drużyny, ponieważ reszta cierpiała na problemy żołądkowe.
Wyjechaliśmy dosyć późno, jako że wszyscy staliśmy poprzedniej nocy
czterogodzinne warty, a we Włocławku w tym czasie była również Więź
i w wyniku jakiegoś zbiegu okoliczności znalazłem nocleg dla obu drużyn.
Kiedy dzisiaj myślę sobie „wakacje”, widzę rozgrzaną do czerwoności drogę,
palące słońce i naszą czwórkę stojącą na poboczu podczas łapania stopa
# Fala była zawsze czasem, kiedy można było podładować telefon, wrócić
na chwilę do cywilizacji, ale najlepiej wspominam te, kiedy jechaliśmy
nad morze i szliśmy z plecakami brzegiem morza cały dzień
# Fala kojarzy mi się z takim wyrwaniem trochę z rzeczywistości obo281
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zowej, że można sobie podładować telefony, posiedzieć na porcelanie no
i to jest fajna odskocznia w trakcie obozu. Dla uczestników taką tradycją
jest zawsze zgadnięcie kiedy te fale będą, co zawsze zdawało się, że im
wychodzi. a potem się okazywało, że jednak nie
# Najlepsza zastępami z Więzią
# Fala niestety kojarzy mi się z morzem. A strasznie nie lubiłem tych fal
nad morze. Oprócz tego kojarzy mi się też z falą do Drezna, która była
chyba połączona z tą falą nad morze. I do tego kojarzy mi się z kajakami,
które chyba nie są taką dobrą opcją, bo trzeba pilnować małych harcerzy,
których trzeba bardzo pilnować i chyba nikt się jakoś bardzo dobrze nie
bawi. Ale to są jakieś moje luźne przemyślenia
# Na obozie w 2015 roku, kiedy byłem drużynowym, a moim przybocznym był Mikołaj, podzieliliśmy się tak, że to on organizował całą falę.
W zasadzie nie kiwnąłem tam palcem. To była najlepsza fala drużyny,
na jakiej byłem. Mikołajowi udało się zorganizować nocleg w ośrodku
wychowawczym (czyli tak naprawdę w poprawczaku) w Chojnicach.
W zamian za nocleg tam mieliśmy przeprowadzić zajęcia dla osadzonych. Przygotowaliśmy po prostu kilka punktów – wyścigi z noszami,
opatrywanie rannego na czas i tego typu rzeczy. Po zajęciach zjedliśmy
z nimi i wychowawcami kiełbaski z grilla i nasi harcerze grali z osadzonymi w „gałę”. Oczywiście Formoziacy nie mieli szans z chłopakami dla
których piłka jest w zasadzie głównym punktem dnia. Ale bawiliśmy
się świetnie. Mieliśmy do dyspozycji całe piętro odcięte i zabezpieczone
od reszty budynków. Wieczorem byliśmy też w mieście, standardowo
po prostu daliśmy chłopakom trochę czasu wolnego. Wszyscy pamiętamy
tę falę do dzisiaj – chłopcy mówili nam, że bardzo dużo ich ta wizyta nauczyła – o ludziach i życiu. Nas w zasadzie też. Myślę, że każdy wyszedł
stamtąd trochę dojrzalszy
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#mojaDziewczyna #mójChłopak
Pierwszy raz przy pełnym takielunku,
Trzymam ster i biorę kurs na wiatr,
I jest jak przy pierwszym pocałunku…

’50 - ’60
# Miałem dziewczynę „Jaskółeczkę” z drużyny z Warszawy, pisywałem
do niej listy, a spotkaliśmy się potem na balu w Warszawie

’70 - ’80
# Teraz jest moją żoną i mamy czwórkę dzieci
# …Bywały …przelotnie…
# Pierwszy raz zwróciłam na niego uwagę na moim pierwszym obozie,
jak był strażnikiem ognia, potem uczył mnie, jak rozpalić ognisko jedną
zapałką w samotności na Trzech Piórach… Potem były wspólnie prowadzone obozy i zimowiska… A teraz, od ponad trzydziestu lat, idziemy
przez życie razem
# Raczej wiele sympatii w moim przypadku
# To, że dziewczyna jest fajna, można było łatwo się zorientować, kiedy
wyznaczałem dziewczynę na strażnika ognia, dość szybko okazywało się,
że ma ona dwóch-trzech pomocników, którzy pomagali jej przygotować
drewno na ognisko, a ona mogła tylko je dokładać. Kiedy był tylko jeden
pomocnik, a reszta nie wstawała znaczyło to, że to jest jej przyszły bądź
obecny chłopak

’90
# Pierwszy raz poszliśmy na hufcową Kasjopeję i zauważyliśmy, że są też
ludzie z zewnątrz, byliśmy bardzo hermetycznym szczepem
# Mój mąż – poznaliśmy się na weselu jego brata, harcerza, okazało się
tam, że dużo osób się zna
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# Pierwsza miłość, absolutnie cudowna i z uśmiechem i śmiechem wspominana
# Moja żona nie była w Błękitnej :-(
# Pierwszy pocałunek, nocne szwędanie, pomost nad ranem pod jedną
pałatką
# W Błękitnej poznałem Żonę
# Moja kochana żona, a także wiele innych dobrych małżeństw harcerskich z naszych czasów, mamy z nimi kontakt do dzisiaj i nasze dzieci
się znają, chociaż spotkania w tym samym gronie od lat są trochę jak
brazylijska telenowela
# W Błękitnej nie miałam. Ale pierwszych chłopaków poznałam w czasie
wyjazdów z Błękitną – na Rajdach Świętokrzyskich i na zlotach Unii
Najstarszych Drużyn Rzeczpospolitej
# „Harcerska miłość, to jakby nic nie było” – miłość naiwna trochę, dziecinna, ale też z racji wieku przeżywana bardzo na serio. Mam wrażenie
że większość się w kimś kochała wtedy, albo im się tak zdawało przynajmniej. No i wiele małżeństw przetrwało, wiele też było zawodów miłosnych, teraz mnie to rozczula
# ”Warty w nocy, jej niebieskie oczy”, podryw na wartach, mąż z bratniego szczepu – Czarnej Trzynastki
# Pierwsza miłość, dużo par się pobierało, jedna z dziewczyn miała wielu
wielbicieli
# Chłopak nie, ale najwspanialsi Przyjaciele: Tomek, Witek i Bartek
# Moja żona Agata. O wcześniejszych miłostkach nie piszę
# Moja żona Gosia jest z Błękitnej – na pierwszym obozie wyszyła dla
mnie (wraz z Majką – jako przedsiębiorstwo „Inter pagon”) czternastackie
pagony
# Nie miałam z Błękitnej XIV, ale z innej drużyny – 261 PDH Bratnia
(ZHR), Marcin, zwany Wstążką. Obecnie mój mąż
# Grzesiu – dziś mój mąż
# W harcerstwie poznałem moją żonę. Do dzisiaj wspólne wspomnienia
nas wzruszają i jednoczą
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# Moja żona, a troje z naszych dzieci też jest teraz w Szczepie
# Michał. Misiu. Krzysiu. Jak kto lubił. Jeden z lepszych ludzi, jakich ta
ziemia nosi. Jak śpiewał Zegarmistrza światła, to oryginał się zawstydzał.
Beczkę sam sobie narzucał na plecy i zanosił do podobozu, albo byłam
bardzo zakochaną harcerką i przekręcam fakty, dodając mu wigoru, albo
faktycznie był dość tytaniczny. Mój pies, który bywał na obozach, go nie
odstępował, gubił nawet na jego swetrze mleczne zęby. Piękny, ciekawy
człowiek. Pełen wartości. No i dziwak w najlepszym tego słowa znaczeniu
oczywiście

’00 - ’10
# Żonę mam spoza harcerstwa, ale i tak mi czasami pomagała z harcerzami; cały czas jedna!
# To mój mąż. Harcerska miłość przetrwa wszystko! Zaręczyliśmy się
na obozie. Do teraz pamiętam, jak poszłam na zajęcia drużyny z pierścionkiem na palcu, a jedna z dziewczyn zapytała: „Co to za pierścionek?
Zaręczynowy?”
# Moja dziewczyna – moja żona, jak zobaczyłem pierwszy raz w 2005, to
od razu pomyślałem, że jest świetną dziewczyną, zawsze chciałem mieć
żonę z harcerstwa, polecam
# Temat na osobną książkę; ale też dramaty związane z różnicami w stopniach i funkcjach zakochanych osób
# Na pierwszym obozie pięć osób chciało się ze mną umówić, ale nie
miałam chłopaka w harcerstwie
# Mój chłopak, kwatermistrz
# Oooch, to był bardzo kochliwy czas…
# Marcin, poznałam go na obozie w Lipach, pierwsza wielka miłość harcerska, na kwaterce popłynęliśmy na drugą stronę jeziora, gdzie czekali Ola
(zła) i Kuba (zdziwiony). Po całym dniu pracy kąpaliśmy się w jeziorze
# „Celowa” obecność na nieoficach i bibie
# Miałam chłopaka z innego szczepu, poznaliśmy się w ratownictwie
medycznym podczas kursu pierwszej pomocy
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# No oczywiście poznana w harcerstwie
# Choć nigdy nie przeżyłam wielkiej harcerskiej miłości, muszę powiedzieć, że trzy tygodnie razem w lesie sprawiają, że chłopacy sprawiają
wrażenie dużo bardziej atrakcyjnych
# Moją obecną żonę poznałem w harcerstwie, ale w taki sposób, że nie
było to związane z Błękitną, ale na pewno Błękitna dała nam sporo tematów do rozmów
# Kto ma wiedzieć ten wie, kto nie – to nie
# Moja dziewczyna kojarzy mi się z harcerstwem, bo to tam ją poznałem.
Kojarzy mi się po prostu z Błękitną
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#mszaPolowa
O Panie Boże, Ojcze nasz, w opiece swej nas miej,
Harcerskich serc Ty drgnienia znasz, nas wspomóc zawsze chciej,
Wszak Ciebie i Ojczyznę miłując chcemy żyć,
Harcerskim prawom w życia dniach wiernymi zawsze być.

’50 - ’60
# Kto chciał, to mógł iść na mszę na obozie – to był duży wyczyn Chrzana w tamtych czasach
# Bóg, natura, ojczyzna. Wartość trwania przy Bogu została; do dzisiaj
pamiętam rozwój młodej duchowości dzięki wieczornym modlitwom
przy gitarze
# Nie było za moich, przedsoborowych, czasów – ksiądz odprawiał wtedy
msze stojąc tyłem do ludu, dopiero w drużynie akademickiej Jan Paweł II
eksperymentował z mszą „do ludzi”

’70 - ’80
# Podczas jednego z naprawdę mroźnych zimowisk w Ujściu Gorlickim,
chłopcy podczas jednej z mszy bardzo chcieli nie ubierać się w żadną odzież
wierzchnią. W tym celu nałożyli pod mundur mnóstwo koszulek, jednak
pomimo ich starań ksiądz, który miał odprawiać mszę, stwierdził, że nie
rozpocznie kazania, dopóki młodzi harcerze nie ubiorą czegoś z długim
rękawem. Ostatecznie byli zmuszeni nałożyć na siebie zimowe kurtki
# Modlimy się wieczorami bardzo licznie, mówimy intencję i śpiewamy
na mszach, w kościele mdlejemy (pod koniec mszy spora grupa blada
siedzi na zewnątrz oparta o mur); kultowa odpowiedź Piotrusia na Biegu
Harcerskim na pytanie, co się robi w razie omdlenia: „wynosi się z kościoła”; Braliśmy udział trzy razy w pielgrzymce do Częstochowy
# Jeździliśmy na Białą Służbę; raz na obozie przyjechało do nas bardzo
dużo księży, żeby odprawić mszę, wszyscy masowo mdleli
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# Bywałem, ale dla mnie to nie treść harcerstwa
# Nie ta epoka. Wtedy budziło sensację, kiedy w pełnym umundurowaniu
wchodziliśmy do kościoła i staliśmy na baczność w czasie mszy

’90
# Było ich wiele i zawsze bardzo wzruszające, te w małych wiejskich kościółkach, kiedy miejscowi często płakali ze wzruszenia; albo gdy stawialiśmy krzyże na polanie – to przyciągało nawet niewierzących; im
bardziej w lesie, tym bliżej Boga
# Przy papieżu
# Nie pamiętam zbyt wielu obozowych mszy, chociaż raz zdarzyło się,
że lokalsi byli niezadowoleni z naszej oprawy i zmiany w stosunku do
normalnych mszy; miłe wspomnienia z mszy harcerskich w kościele karmelitów w Poznaniu
# Wzruszająca msza i modlitwa harcerska
# Przyjeżdżał ksiądz, budowało się ołtarz, a jeśli nie, to szło się z piosenką na twarzy do kościoła kolumna czwórkową
# Ludzie mdleli ze zmęczenia
# Uwielbiam… W połowie obozu na mszy polowej ksiądz stwierdził,
że wyglądamy na zmęczonych i zamiast kazania opowiedział dowcipy
o harcerzach; tęsknię za modlitwą harcerską
# Modlitwy poranne były dla mnie odkryciem, czułam bliskość duchową
# Coś ciekawego: msze dla drużyny Stepowe Orły w Kazachstanie
# Było się wtedy blisko Boga, tylko ty i krzyż; pamiętam jedną z mszy już
po spakowaniu całego obozu, pusty las poobozowy i tylko po środku lasu
stojący ołtarz i krzyż
# Najpiękniejsza msza pod słońcem
# Przyjemny moment, granie na gitarze
# Msze obozowe były wspaniałe, pamiętam wielokrotnie wzruszenie
księży, którzy do nas przyjeżdżali, a teren obozowy stawał się wtedy
jeszcze bardziej wyjątkowy
# Maurycy grający na gitarze
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# Dla mnie był to czas wyciszenia po całym dniu, refleksji
# Obcowanie z Bogiem w najczystszej postaci
# Zawsze miała jakąś magię i tak, jak na co dzień nie chodziłam do kościoła, tak w mszy polowej czy modlitwie obozowej się odnajdywałam,
pięknie zawsze się modliliśmy przez śpiew
# Sedno harcerstwa
# Pasiduch – czyli kapelan harcerski, który na obozie w Strzeszynie
po mszy polowej poszedł do kuchni rozbijać kotlety
# Na obozie w Słupieniach lało mocno, w ostatniej chwili decyzja,
że msza ma się odbyć pod Anglikiem (dużym namiotem stołówkowym).
Kiedy zaśpiewaliśmy „jaki piękny dzień, dziękuję Bogu za pogodę” – nagle przestało padać i wyszło słońce
# Tak, chociażby kilkakrotne służby białe, ratownicze, „na papieżu”, przy
okazji: JP II nie porywał, a słuchałem go ileś razy, bywało, że w biegu
z noszami z omdlałymi, goniąc do punktu medycznego
# Msza w lesie zawsze robiła na mnie duże wrażenie
# W czasie mszy polowych czułem się bliżej Boga – zwłaszcza w Kazachstanie w czasie obozu dla Polonii. Ta cisza, odgłosy ptaków, szum wiatru – na mszy polowej dla mnie łatwiej uchwycić można skrawek absolutu
# Kapliczka za obozem i wieczorne modlitwy
# Bardzo się cieszyłem na msze polowe, bo nie trzeba było drałować do
kościoła

’00 - ’10
# Na obozie, wyjątkowe doświadczenie, ksiądz przyjeżdżał specjalnie
do nas. Myślę, że tak mogły wyglądać msze AK i NSZ podczas wojny – przyjmowali komunię i potem szli do walki
# Chodziliśmy na msze także na rajdach, było mi przykro, jak mało osób
idzie do komunii świętej
# Na obozie w Piotrkowie Trybunalskim przyjechał ksiądz, w czasie mszy
zasłabło siedmioro osób, w tym troje z warty honorowej
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# Spotkanie dla hufcowych, pojechaliśmy na Bene, trzeba było dojść tam
na górę, w dwadzieścia dziewczyn, same harcmistrzynie i podharcmistrzynie – zgubiłyśmy się, ale jeden z chłopaków wysłał nam współrzędne, gdy dotarłyśmy na miejsce, msza była o pierwszej w nocy
# Na zimowisku w Pasterce szliśmy szczepem na mszę, ale był głęboki
śnieg i dzieciaki nie dały rady dotrzeć na miejsce, więc musieliśmy zawrócić; ale NSZ wyruszył na poszukiwania zagubionej grupy turystów,
którą odnalazł, razem z księdzem w jej składzie – msza przyszła do nas
# Na jednej z mszy zemdlało dwadzieścioro osób
# Pamiętam msze na rajdach, zmęczenie, a po jednej z odśpiewanych
modlitw harcerskich – oklaski ludzi w kościele
# Codzienne msze polowe na obozie w Kazachstanie, ogromne ilości tropikalnych komarów
# Pamiętam taką jedną mszę, na której stałam z łyżką przyłożoną do oka,
bo chwilę wcześniej przewróciłam się i podbiłam sobie oko…
# Na obozie w 2014 roku było bardzo gorąco, stałam z proporcem i było
mi słabo, Marcin się zmartwił i w czasie powrotu niósł mnie na rękach
i dał czekoladę
# Zazwyczaj na mszy graliśmy na gitarach i śpiewaliśmy, a całość koordynował Zygacz. Pewnej niedzieli jednak, Zygacz, który przećwiczył
z nami cały repertuar, powiedział: „ok, teraz to już sobie poradzicie
sami”… i tak zostałyśmy wrzucone na głęboką wodę
# Liczne, na wielu obozach
# Nie jestem specjalnie wierzący, więc, jeśli uczestniczyłem, to raczej dla
towarzystwa, jednak uważam za zdecydowanie ciekawszą taką formę uroczystości sakralnych
# Mają niesamowity klimat
# Pasek od rogatywki ciągnący pod brodą na warcie honorowej
# Msza polowa kojarzy mi się bardzo pozytywnie. Zawsze uważałem,
że pomimo że można mieć różne podejście i do samej wiary, i do harcerstwa, i do tego, czy te msze powinny być obowiązkowe, czy nie, to
zawsze uważałem msze polowe za coś takiego, nie wiem, pierwotnego,
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bardzo fajnego w tych obozach. Moment, w którym ten ksiądz do nas
przyjeżdża, do harcerzy, rozstawia się te skrzynie, to wszystko dzieje się
w lesie, czasem z widokiem nad jezioro. Jest w tym coś po prostu bardzo
fajnego i zawsze lubiłem na nie chodzić
# Sam jestem głęboko niewierzącą osobą, ale zawsze w mszach polowych
widziałem coś magicznego. Jest w nich jakiś taki mistycyzm, religia wraca
w ten sposób na łono natury, a oprawa harcerskiej muzyki dodaje temu
wszystkiemu takiej prawdziwości
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#plecak
Ach, jak bardzo chciałbym znów,
Zielony mundur mieć,
I plecak też!

’50 - ’60
# Mam do dzisiaj. To był jeden z pierwszych dostępnych plecaków ze stelażem, wszyscy mi go zazdrościli, a na obozie chodziliśmy z nim po zakupy do sklepu
# Mieliśmy bardzo kiepskie plecaki, jeszcze z czasów wojny, obszyte końską skórą, bez stelażu
# Mimo iż ciężki i niewygodny, do tego stopnia przyzwyczaiłam się do
plecaka w harcerstwie, że na wielomiesięczny wyjazd za granicę początkowo nie wyobrażałam sobie zabierać walizki. W końcu czas jednak było
się przestawić
# Szczytem dumy było posiadanie wojskowego tornistra z futerkiem cielęcym na wierzchu; przypuszczam, że nie były to tornistry II armii

’70 - ’80
# Pierwszy rajd, listopad, zimno. Śpimy gdzieś w lesie przy ognisku.
Alarm w nocy. Jestem żółtodziobem. Próbuję upchnąć moje rzeczy do
małego wojskowego „komandoskiego” plecaczka. Nie wchodzą. Wtedy
pochyla się nade mną drużynowy Volano i mówi do mnie łagodnym tonem – „poczekaj, pomogę Ci”. I pomógł
# Kiedyś nie było takiego sprzętu jak dzisiaj, ale i tak były różne mody,
na przykład na pakowanie się w kostkę na obóz, potrafiliśmy tak spakować te wojskowe plecaki, że były cięższe niż duże plecaki dziewczyn
# Na obozie w 1984, gdy wracaliśmy z fali, Agnieszka podobała się dwóm facetom, więc pod koniec wędrówki – jeden niósł jej plecak, a drugi – Agnieszkę
# Plecak jakiejś dziewczyny, jako drugi, niesiony z przodu, przed sobą
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# Bardzo ciężki i nie wiedzieć czemu, na nóżkach
# Ze stelażem, albo wojskowy – kwadratowy (rarytas) z obwiązanym wokół śpiworem albo kocem
# …bywał utrapieniem
# Zdziwiona mina mojego Taty, gdy zobaczył nasz rodzinny, wysokogórski plecak, moczący się w jeziorze Ostrowieckim, po próbie przewiezienia
w nim dwudziestu palet z jajkami na motorze
# To paradoks: im jesteś starszy, tym jest mniejszy
# Zawsze za ciężki

’90
# Niewygodny, źle spakowany, kostka wojskowa; do tego zawsze przemakająca kurtka
# Arturowi, gdy był nowym przybocznym, chłopacy dokładali na odpoczynkach kamienie do plecaka
# Każdy marzył o plecaku ze stelażem wewnętrznym. Woodpecker Alpinusa, po zakupie takiego – to było jak jazda mercedesem; świeżynki zawsze
brały za dużo bagażu, ja sama nosiłam dwa śpiwory, bo strasznie marzłam
# Najpierw długo wszyscy mieli plecaki ze stelażem, potem dopiero zaczęły się Alpinusy i wszyscy chcieli je mieć
# Obowiązkowo ze stelażem zewnętrznym. Jednak raz kupiłam drogi plecak
Alpinus Woodpecker za pieniądze od babci i mam go do dziś. Ma 22 lata!
# Pakowanie plecaka – kostki wojskowej na Rajdach Świętokrzyskich – masakra; pierwszy plecak ze stelażem wewnętrznym, Annapurna,
lepszy i droższy Woodpecker był dla mnie wtedy nieosiągalny; po obozie
w Banicy w 1996 w plecaku przywiozłam dziesięć małych myszek
# Ciężki, to było pokonywanie swoich barier, zwłaszcza na obozie wędrownym w Bieszczadach
# Kostka, plecak wojskowy, niewygodny, chodziłem z nim nawet do szkoły; Woodpecker – modny i wygodny
# Nieodzowny towarzysz podróży, zawsze za ciężki, kostka wojskowa
# Nigdy nie udało mi się spakować wszystkiego co zaplanowałam
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# Plecak „Himalaje”, niewygodny wór, jak robiłem z nim pompki w Kohorcie, był tak luźny, że leżał obok na ziemi, mimo że był założony
na plecy, poza tym dopychanie kostki wojskowej butem
# Po kilku obozach i rajdach byliśmy już prawdziwymi ekspertami w pakowaniu się, mam wrażenie, że mieliśmy wyłącznie niezbędne rzeczy,
a było ich tak cudownie mało, że w porównaniu z dzisiejszą obfitością
najróżniejszych turystycznych gadżetów, wydaje mi się to bliskie puszczaństwu opisywanemu w książkach Baden-Powella; chociaż do dzisiaj
pamiętam, jak mi Maciej dołożył do plecaka swoją porcję żywności i dopiero wieczorem, po całym dniu ciężkiej wędrówki, się bezczelnie przyznał, gdy znalazłem nadplanowy słoik dżemu u siebie
# Najważniejszy element „wyposażenia”, przede wszystkim musi być pojemny i wygodny, za naszych czasów były jeszcze tzw. stelaże, pamiętam
że takie nowoczesne wysokogórskie plecaki były wtedy cholernie drogie
# Zawsze za ciężki
# Pamiętam plecaki na Rajdach Świętokrzyskich – wypchane kostki wojskowe, ramiączka wbijające się w ramiona. Ale jaki człowiek był z siebie
zadowolony, kiedy przeszedł 35 km z takim plecakiem
# Pierwszy? „Rurowy”, ze stelażem zewnętrznym. Drugi – idealnie zastąpił sanki czy tzw. „dupolot” podczas zimowiska. Trzeci – jest ze mną
do dziś! PS. Choć drugiego też bym chyba jeszcze znalazł
# Zawsze był dość ciężki, nie byłam fanką dźwigania tego wszystkiego.
Z dziewczynami pakowałyśmy się na przykład na falę minimalistycznie,
jedna brała mydło, inna szampon, a inna pastę do zębów
# Plecak wojskowy – kostka, beznadziejny; na obozach wędrownych korzystaliśmy z plecaków ze stelażem, pamiętam jak podszywałem klapę
górną w moim plecaku folią, żeby nie przemakał
# Drugi dom
# Zawsze za ciężki
# Wojskowa kostka, w którą byliśmy w stanie się spakować na cały miesiąc… Dziś na dwudniowy wyjazd zabieram trzy razy więcej rzeczy…
# Woodpecker Alpinusa. Każdy, kto był kimś, musiał taki mieć
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# Alpinusy wtedy były takie najbardziej popularne, dobra i solidna firma,
ale nie były tanie, wybłagałam babcię, aby mi go kupiła i… nadal mi
służy, ostatnio podróżowałam z nim wraz z mężem po Brazylii
# Zawsze za ciężki. Po maturze dostałam nowy, za wyniki. Jednak nie
zeszłam tak całkiem na psy naukowe przez tą Błękitną
# Tak, wrzynający się w ramiona wypakowany tornister wojskowy na Rajdach Świętokrzyskich pamiętam do dziś, ale świetną atmosferę i Puszczę
choćby na Wykusie
# Zawsze za duży i za ciężki. Na początku ze stelażem, potem na rajdy
i zbiórki – wojskowy, kupiony na łazarskim rynku
# Pierwszy, ze stelażem zewnętrznym, następnie już z wewnętrznym, ale
też plecach wojskowy, tak zwana kostka (obowiązywał na obozach wędrownych i Rajdach Świętokrzyskich)
# Zwykle pakowany w pośpiechu okazywał się zbyt ciężki
# Pamiętam swój pierwszy fioletowy plecak bez stelaża, kupiony przez
mojego Tatę w sklepie Alpinusa na Fredry
# Po jednym wyjeździe z pożyczonym plecakiem z zewnętrznym stelażem
od razu zamarzyłam o Alpinusie

’00 - ’10
# Zawsze za duży i za ciężki, o połowę za dużo ubrań się brało, najtrudniej z tym było na wędrownych
# Zawsze zbyt ciężki, zawsze po piętnastu kilometrach zauważałem,
że za dużo wziąłem, trzy koszulki na obóz wędrowny wystarczą, trzeba
je tylko płukać i suszyć na plecaku podczas drogi; przy pakowaniu trzeba
jeszcze było zostawiać w plecaku miejsce na jedzenie, żeby potem nie było
problemów z foliówkami, jak na przykład miał Kampaj w Bieszczadach
# Młodzik – walizka, wywiadowca – duży plecak, ćwik – mały plecak,
harcerz orli – duży plecak
# Skowron była tylko na jednym wędrownym, ale i tak miałam najmniejszy i najlżejszy plecak
# Mój plecak sześćdziesięciolitrowy miałem osiem lat, bardzo był pod ko299

niec zniszczony
# U Leśniczanek plecaki są zawsze za wielkie, dziewczyny biorą za dużo
niepotrzebnych rzeczy, których nie mogą unieść, ale na szczęście
po próbnym alarmie falowym na obozie trochę lepiej już poszło pakowanie na wyjazd na falę
# Nowe Różanki, które na Falę próbowały zabrać wszystko i trzeba było
je wypakowywać. Zawsze pięknie i równiutko ustawione przez chłopaków wszystkie plecaki szczepu zwracały uwagę przechodniów na dworcach, przystankach i miastach
# Czerwono-czarny Fjord Nansen
# Zawsze za dużo ciuszków, zawsze śmierdzący i zbyt duży – plecak mamy
# Obóz wędrowny drużyny na Ukrainę 2001. Przed wyjazdem wpadłem
na bardzo kiepski pomysł, żeby wyciągnąć stelaż z plecaka, aby zaoszczędzić kilkanaście gramów. Bardzo tego poźniej żałowałem
# Na wędrownym w Rumunii w moim plecaku popękały sprzączki przy
pasie biodrowym – niosąc go, nie miałem siły nadążyć za resztą i cały czas
zostawałem daleko z tyłu. Przyboczny powiedział, żebyśmy się zamienili
plecakami i dzięki temu szliśmy w miarę równo
# Wielu ludzi kojarzy harcerzy ze źle spakowanym plecakiem, czego jednak moje doświadczenia empiryczne w ogóle nie potwierdzają – ja i moi
znajomi zawsze dbaliśmy o optymalne rozmieszczenie rzeczy w plecaku
# Zawsze za ciężki
# Plecak wy wołuje u mnie różne emocje w zależności od kontekstu – na obozie to był po prostu worek na przechowywanie rzeczy,
a w trakcie jakiegoś obozu wędrownego to po prostu był dom na plecach,
zwłaszcza kiedy mieliśmy tam namioty
# Plecak mi się kojarzy z moim beznadziejnym plecakiem McKinley, czerwonym, na którym miałem naszywkę „Mikołaj”, którą zrobiła mi mama,
jak przyszedłem do harcerstwa. Zerwał się w nim pas biodrowy. Miałem
go bardzo długo i strasznie mnie denerwował, bolały mnie od niego zawsze
plecy. Niestety kojarzy mi się z czymś niewygodnym, co mnie krępuje
# Zawsze lepiej spakować mniej niż ci się wydaje
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#pęcherzeNaStopach
Znów buty, buty, buty stupot nóg
I ptaków oszalałych czarny wiatr…

’50 - ’60
# Nie miałem, bo zawsze nosiłem dwie pary skarpet do butów turystycznych, tzw. traktorów
# Chodziliśmy w rozpadających się butach pionierkach, naprawiało się je
drutem i gwoździami
# Przekłuwanie pęcherzy igłą z nitką zdarzało się często. Tak jak i wyciąganie kleszczy pęsetą. Na jednym obozie pamietam, że jako pielęgniarka wyciągnęłam ich kilkadziesiąt… z przeróżnych miejsc – umiejetność
przydatna dziś przy własnych dzieciach

’70 - ’80
# Buty wojskowe z plastikowymi wkładkami, pęcherze musiały być, czasami jeszcze do środka buta wbijał się gwóźdź z podeszwy
# Level dalej – na wyjeździe w Bagna Biebrzańskie z Psycholem, Wiktorem, Piotrem i Norbertem buty zaczęły nam się rozpływać po czterech dniach
# Nasz kolega Michał, ksywa Bubu – założył się na obozie w Stężycy,
że przez dwa czy trzy dni nie zdejmie swoich ciężkich wojskowych butów – kiedyś taki sprzęt nie miał wkładek oddychających, zakład był
o ambrozję – taki deser wieloowocowy ze śmietaną serwowany w Horteksie na Głogowskiej. Zakład wygrał, hmmm, darowałem sobie wtedy
oglądanie jego nóg, ale byli tacy, co oglądali…
# Nigdy mi się nie trafiły. :) Od dziecka chodziłam po górach i takie sprawy, jak prawidłowe pakowanie plecaka, buty, skarpety miałam
oswojone
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’90
# Na Świętokrzyski pojechaliśmy jako komenda; mieliśmy być „najlepsi
z najlepszych”, a zgubiliśmy się w lesie, miałem wtedy na stopach pęcherze wielkości śliwek…
# Seta (100 kilometrów w dobę) – po trzech okrążeniach pęcherze były
już wystarczające i na kolejne dwa okrążenia już nie poszedłem
# Na obozie wędrownym w Tatrach spaliśmy w namiotach i miałam największe pęcherze w życiu
# Rajdy Świętokrzyskie, folie na skarpety
# Przy glanach wojskowych pęcherze to był po prostu ciągły problem
# Na Rajdzie Świętokrzyskim miałem buty o jeden numer za małe, tak
obtarłem stopy, że musiałem jeździć razem z worami samochodem
# Miałam zupełnie zdarte buty, z dziurami, więc na dużej fali Maurycy
kupił mi, w porozumieniu z moimi rodzicami, nowe buty – obtarły mnie
# Duże, zwłaszcza na pierwszym obozie, a potem ich brak, był dla mnie
oznaką prawdziwej przynależności do harcerstwa
# Różne były, i wodniste, i krwiste, i od pijawek
# Zwłaszcza po marszu rzeką, były różne szkoły – jedni przekłuwali,
a inni nie; zawsze były
# Przekłuwałam Kohorciarzom
# Po kilku minutach marszu pęcherze nie bolały
# Pęcherze mieliśmy wszyscy aż do czasu, gdy ktoś wymyślił sposób z pudrem dla niemowląt, obfite pudrowanie skarpet zaowocowało zmniejszeniem się ilości pęcherzy, a, gdy w połowie lat dziewięćdziesiątych stały się
dostępne wygodne buty trekkingowe, rozpoczęła się nowa era wędrowania, pęcherze stały się jakby bardziej ekskluzywne
# Największe mieli „nowi”, którzy wyjeżdżali na obozy z nowymi butami,
ale pęcherze to klasyka w harcerstwie
# Najgorsze pęcherze były na Rajdach Świętokrzyskich
# Codzienność na rajdach – traperki były inne niż dzisiaj
# Wędrowny w Bieszczady – stopy, pachwiny i każde inne miejsce, które
dało się obetrzeć – spanie na Połoninach, w rwących w nocy „potokach”,
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przepływających przez środek namiotu, i budzenie się w przedsionku
„igloo” w trójkę wraz z bagażem
# Raczej mnie ominęły
# Pęcherze na stopach – na pewno były
# Pomimo tysięcy kilometrów łącznie i trzech Set – niewiele
# W butach wojskowych, kupowanych na łazarskim rynku, były zawsze
# Buty wojskowe i rajdy, gdzie czasem bez sensu trzeba było przechodzić
podczas gierki czterdzieści-pięćdziesiąt kilometrów, ech ta mania komandostwa…
# Tyle ciepłych wspomnień – aż nie wiem, które wybrać. Poznałam różne
wersje pęcherzy – również z krwią i ropą. Najlepszy sposób – przeciągnąć
przez pęcherz igłę z nitką i nitkę zostawić
# Największe miałam na Rajdzie Świętokrzyskim, kiedy przeszliśmy
osiem kilometrów w godzinę. Dodatkowo skręciłam kostkę
# Oj były, szczególnie na Rajdzie Świętokrzyskim oraz na falach, kiedy
Kachol albo Matejko byli oboźnymi
# Do butów wojskowych dorastałem przez całe liceum (podobnie jak do
kompletu moro)
# Trochę ich było, zawsze je przebijałem igłą z przewleczoną nitką i maszerowałem dalej
# Na początku były często; w miarę nabierania doświadczenia i wymiany
butów na wygodniejsze przestały się pojawiać
# Kto wymyślił pionierki? Chyba trudno o gorsze buty do wędrówki…
# Największy, jaki widziałem, to chyba na stopie Mai na Rajdzie Świętokrzyskim
# Przy plastikowych wkładkach do butów wojskowych – musiały być – ale
najgorsze i tak miałem po Secie
# Myślałam, że uratują mnie przed biegiem harcerskim na obozie w Starym Załuczu, oboźny i Wujek byli innego zdania
# Zazwyczaj miałem dobre buty, więc nie był to dla mnie znaczący problem
# Pamiętam pęcherze podczas pielgrzymki pieszej z Poznania do Częstochowy
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# Leśna: wcześniej nie chodziłam aż tyle, a musiałyśmy mieć niewygodne
pionierki, więc wszystkie miały pęcherze

’00 - ’10
# Przemijają wraz z doświadczeniem, już się wie, jak używać butów, ale
przy nowych zawsze bardzo się cierpi, potem miałem już twarde stopy
# Długi szlak na Camino de Santiago, codziennie w tym samym miejscu – wieczorem je przebijałam, jak wróciłam do domu, to praktycznie
nie miałam skóry na stopach
# Na jednym obozie jedna dziewczyna pomyliła traperki i miała o jeden
numer za małe – stopy miała całe od krwi
# Odciski, to było przyjemne zmęczenie
# Och, bywało tragicznie
# Mnie nie doskwierały, bo miałam dobre buty, ale raz na Światowych
Dniach Młodzieży 2016 na stacji miałyśmy udzielać pierwszej pomocy
i miałam pęcherz na palcu. Stacjonowała tam karetka z dwoma przystojnymi ratownikami, więc poszłam do nich, byli zachwyceni, bo im się nudziło
# Prawdziwe pęcherze na stopach miałem tylko raz – kiedy podczas kilkunastokilometrowej wędrówki na Manewry Męskie pierwszy raz założyłem
moje nowe desanty. Później wymieniłem wkładki na wygodne i nigdy nie
miałem już takiego problemu. Co prawda chłopacy z CC lekko podśmiechiwali się ze mnie z tego powodu, ale ja zawsze uważałem, że są lepsze sposoby na udowodnienie swojego męstwa, niż posiadanie odcisków na stopach
# Chyba nic nie powiem. Miewałam, bolały, schodziły. Do przeżycia
# Pęcherze na stopach kojarzą mi się z moim pierwszym obozem, na którym druh Staszek powiedział, że mamy mieć trapery i założyłem je
pierwszy raz na obozie. Szliśmy osiem kilometrów do Kamienia Pomorskiego i zrobiły mi się takie pęcherze, że krwawiły i to był moment, który
przesądził o tym, że zdecydowałem się wyjechać z obozu wcześniej do
domu. Teraz też mam pęcherze – od chodzenia po Jerozolimie
# Wystarczy mieć dobre buty i pamiętać, by je rozchodzić po kupieniu
i pęcherze nie powinny być problemem
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#służba
Służba!

’50 - ’60
# Gotowanie obiadu na obozie zimowym Bierutowice
# Moja żona składała życzenia papieżowi podczas jego pielgrzymki do
Polski. Kiedy mu powiedziała, że jest z Błękitnej XIV i chciała wręczyć
grawerowany medalik z Przyrzeczeniem, obejrzał prezent i powiedział,
żeby dać drużynie

’70 - ’80
# Z czasów Mai jako drużynowej chodziliśmy do chłopca z porażeniem
mózgowym i pomagałyśmy mu ćwiczyć
# Na Białej Służbie przekazywanie darów papieżowi Janowi Pawłowi II,
ogólnie dużo się wtedy działo, narzucała nam się historia
# W kuchni! A każda inna to przyjemność
# Bogu, Polsce, sobie i innym
# Papież w Poznaniu – to były niesamowite dni, zostaliśmy dopuszczeni
blisko Ojca Świętego. Stojąc w pierwszym szeregu, tuż za metalowymi
barierkami, zabezpieczaliśmy, choć przy dzisiejszych standardach można powiedzieć, że raczej uświetnialiśmy, przejście Papieża z katedry do
Papamobile. Wtedy jedyny raz w życiu udało mi się podać rękę Ojcu
Świętemu. Wszystkie barierki, wykonane z rur, po jego przejściu były
wgięte do środka. Gdyby stał tam tylko szpaler ludzi, nie wytrzymałby
naporu tłumu
# Harcerstwo, do którego trafiłem wraz z pójściem do liceum, było pierwszym miejscem, w którym na poważnie zacząłem traktować słowo „służba”. Może nawet to był pierwszy objaw bycia coraz bardziej dorosłym
człowiekiem. Teraz, gdy słyszę to słowo, to jakoś wewnętrznie czuję mobilizację. I nigdy tego słowa nie wyśmiewam
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# Nocne warty i dyżury poszczególnych zastępów do wszelkich prac przy
przygotowaniu jedzenia w kuchni; bąble od noża na rękach, bo chleb
trzeba było kroić ręcznie, paliło się drewnem; nad żywiołem panował
oboźny oraz komendant obozu (prądu i gazu w lesie wtedy nie było);
trzeba było umyć jeszcze kotły; wszyscy swoje menażki myli sami – i to
bardzo ekologicznie

’90
# Jest z tym problem – robimy często dużo, ale działań pozorowanych,
martyrologiczno-pomnikowych, to nie przyciąga facetów i z tego jest
niewielki pożytek; bohaterów historycznych traktujemy tylko jak postaci
historyczne, a nie realne
# Czytaliśmy gazetę jakiejś babci, znajomej Martina – to był czas plus
uwaga, bardzo wiele dla niej i dla nas
# Często przez przypadek, potem robiliśmy to bardziej świadomie, choć
niekoniecznie lepiej
# Biała Służba w Poznaniu, brało w niej udział 800 osób, to była wyrypa
i ogromne zmęczenie
# Biała Służba podczas przyjazdu papieża – pełnił ją nasz hufiec, szliśmy
kolumną przez całe miasto równym krokiem, były punkty medyczne, pilnowaliśmy porządku pomiędzy sektorami, poczułam wtedy sens i że ktoś
na mnie polega, no i byłam blisko papieża
# Służba na Lednicy w 1998 – rozczarowująca, bo jako służba porządkowa musieliśmy pilnować, żeby pijani ludzie nie wchodzili w zboże; ale
pamiętam także zbiórki Nieprzetartego Szlaku w szkole specjalnej przy
ul. Rycerskiej z dziećmi i panią Godlewską
# Przy grobie Pańskim u karmelitów
# Biała Służba podczas przyjazdu papieża Jana Pawła II w 1997 roku
w strefie „zero” pod krzyżem, blisko papieża, oraz w Licheniu w 1999
razem z drużyną
# Służba w szkole specjalnej na ulicy Rycerskiej
# Pomoc i Kościół – obstawa mszy
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# Biała Służba na przyjazd papieża, pilnowałem parkingu na Ostrowie
Tumskim, nawet nie widziałem papieża
# Biała Służba na placu Mickiewicza, byłem szefem strefy VIP, blisko
ołtarza
# 1997 rok – Biała Służba, Jan Paweł II w Poznaniu, odprowadzanie
omdlałych ludzi do punktu pomocy medycznej na placu Mickiewicza,
udrażnianie „dróg życia”
# Na którejś z procesji na Boże Ciało szedłem ze sztandarem Błękitnej
Czternastki. Było tak gorąco, że na jednym z postojów zauważyłem,
jak pod ciężarem sztandaru zostają ślady od drzewca w rozgrzanym
asfalcie na ulicy Krakowskiej. Zanim ruszyliśmy, zrobiłem w ten sposób napis „Załoga”. Pamiętam też jeżdżenie z konwojami darów dla
powodzian na Śląsk w 1997, do dzisiaj wspominam to jako najlepszy
przykład zrobienia czegoś pożytecznego dla potrzebujących, pamiętam też, jakie wrażenie zrobiły na mnie zalane przejścia podziemne
na dworcu w Opolu
# Dużym wydarzeniem była Biała Służba w czasie wizyty Jana Pawła II
w Poznaniu w 1997 roku
# Nie lubię tego słowa
# Służba = harcerstwo
# Narodowe Siły Zbrojne – to chyba największe pole służby, jakie przez
lata realizowane było przez DM NSZ – przybliżanie wiedzy na temat
NSZ i ukazywanie przez pierwszą drużynę o tej nazwie w Polsce informacji o tej formacji wojskowej
# Mało mam wspomnień związanych z tym tematem, brałam udział jako
wsparcie na przykład przy wizycie papieża w Poznaniu, ale mam wrażenie, że służby dla innych było za mało
# Służenia na mszach, przy Poznańskich Krzyżach, przy tablicy Romka
Strzałkowskiego
# To jest element, który był dla mnie oczywisty ze względu na moje wyobrażenie o harcerstwie. Ten element się trochę łamał – to była transformacja kraju tuż po komunizmie, rodził się kapitalizm i ten element
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służby się rozmywał, brakowało go – nie przypominam sobie aktywności
związanych ze służbą. Nie za bardzo było wiadomo, czemu służyć – linia
ideowa ZHP nie była wykrystalizowana. Błękitna nie miała koncepcji,
na jakim fundamencie wartości ma się budować. Motywacje ludzi były
różne – ideowe, były dziewczyny, było „komandoszenie” i tak dalej. Brakowało mi wtedy jednoznaczności światopoglądowej, może dlatego nie
uczestniczyłem w Błękitnej tak mocno. Mało było głębszych motywacji,
a ja tego szukałem
# Na dworcu przy rozdawaniu kanapek bezdomnym
# W mundurze podczas wizyty papieża Jana Pawła II
# Przyjazd skautów szwajcarskich, za których, jako korespondentka
szczepu, byłam odpowiedzialna. Joasia mi pomagała w zorganizowaniu
dla nich objazdówki, którą kończył pobyt na obozie Błękitnej. Druga
przygoda: przyjazd papieża Jana Pawła II do Poznania. Stałam w szpalerze tuż przed nim na placu trzech krzyży. Rok 1997
# Ważna. W trzeciej i czwartej klasie raz w tygodniu chodziłam do Basi
z porażeniem mózgowym, żeby wykonywać z nią serię ćwiczeń rehabilitacyjnych. Z zastępem też zawsze starałyśmy się szukać sobie pól
do służby. Pierwsza Biała Służba podczas Światowych Dni Młodzieży
w Częstochowie w 1991 roku. Pojechaliśmy tam całym szczepem
# Adaś z porażeniem mózgowym ćwiczył dwa razy dziennie, siedem dni
w tygodniu. Ćwiczenia przedpołudniowe i południowe trwały około czterech godzin. Jednorazowo do ćwiczeń potrzebne były trzy osoby… Sztab
ludzi. A potem Basia, też z porażeniem mózgowym
# Działalność z dzieciakami z Bosej w ramach drużyny młodszoharcerskiej i zuchowej. I radość z tych działań
# Biała Służba na pielgrzymce papieskiej w Częstochowie w trakcie obozu w Ujsołach, pomoc w budowie kościoła na osiedlu Wichrowe Wzgórze
# Żółkiewszczada organizowana między innymi przez Julitę i Klaudię – zbieranie śmieci w lesie w okolicach Poznania, po całym dniu wszyscy się rzucili na pizzę; zajęcia Więzi w ośrodku dla głuchoniemych; wizyta Jana Pawła II w Poznaniu i podawanie wody przez harcerki z Leśnej;
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na obozie w Stołuniu (2004) pojechali z nami wychowankowie domu
dziecka w Kobylnicy. Dziewczyny w Leśnej i Więzi zaadaptowały się
dobrze. Z chłopakami było bardziej pod górkę
# Służba – czyszczenie piwnicy szpitala w Kiekrzu ze zgniłych ziemniaków, do dzisiaj pamiętam ten smród

’00 - ’10
# Pomagaliśmy porządkowym podczas pogrzebu papieża – mimo że nie
byliśmy służbą porządkową; Ola dawała wodę starszej pani i zakrywała
chustką; jeździliśmy na Lednicę – to była trudna służba, ale przynosiła
nam radość, że pomagamy
# Służba na Lednicy – wspaniała ochrona, zabezpieczenie szlaków, roznoszenie wody – jechaliśmy pracować w gronie przyjaciół
# Jest to aktualnie problem, bo nie mamy żadnej stałej służby, a na obozie
czasami wykonujemy rzeczy dziwne – na przykład wyrywanie brzózek
w lesie (na prośbę leśniczego); kiedyś byliśmy na świecznisku ze stowarzyszeniem Mali Bracia Ubogich, ale przyszły jedynie trzy starsze panie,
chociaż były bardzo zadowolone
# W trakcie zdobywania patronki drużyny wzięłyśmy udział w superakcji,
którą realizowała fundacja jej imienia. W Marcinku zorganizowałyśmy
zbiórkę książek w języku angielskim, które następnie same zawiozłyśmy
do Gdańska, skąd poleciały do Ghany, gdzie stworzyły pierwszy księgozbiór lokalnej biblioteki, w której uczono dzieci czytać. Efekty naszej
zbiórki przerosły nasze oczekiwania – do Gdańska zawoziłyśmy kilkanaście toreb książek!
# Służba na Lednicy – pojechałam w pożyczonym mundurze, od 12.00
stałam przy bramkach, przez które przez kilka godzin przechodzili ludzie, był taki duży ścisk, że jednej z dziewczyn złamali rękę na barierce
# Służba medyczna na Lednicy, jeździłam też na kursy medyczne,
na których robiliśmy pozoracje, by uczyć następnych harcerzy pierwszej pomocy. Jako Skrzydła chodziłyśmy do szkoły specjalnej pomagać
dzieciom niepełnosprawnym
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# Służby odbywaliśmy z Cichociemnymi na Wędrowniczych Watrach,
jako że była ona integralną częścią tych wyjazdów. Z ciekawych rzeczy
warto dodać, że razem z Formozą mieliśmy kiedyś odbyć służbę w hospicjum, z czego jednak zrezygnowaliśmy, kiedy okazało się, że mielibyśmy
za tę przyjemność zapłacić…
# Myślę, że służba może być okazją do zrobienia czegoś dobrego, ale
trudno taką służbę znaleźć. Chyba najlepiej wspominam, jak ze Sterem
sprzedawaliśmy rogale marcińskie dla Caritasu
# Harcerstwo zaszczepiło we mnie idee służby – mimo że taka służba
w formie jakichś konkretnych akcji może nie działała w Błękitnej najlepiej, kiedy ja tam byłem, to motywy służby bliźniemu towarzyszyły nam
cały czas gdzieś po drodze
# …nie drużba. Tak na poważnie, to mam dwa skojarzenia ze służbą:
jedno pozytywne, drugie negatywne. Zacznę od pozytywnego. Kiedy
pełniłem już funkcję przybocznego Formozy, robiliśmy drużyną obiad
dla szczepu: nugettsy z frytkami. Byłem wtedy strasznie zmęczony, ale
postanowiłem pójść do kuchni i poczułem zapach palonego plastiku – dowiedziałem się wtedy, że w tłuszczu spaliło się plastikowe sitko, a oprócz
tego frytki zanurzane były w oleju za pomocą kabla od telefonów polowych, które miały izolację, która też się topiła. Do dzisiaj pamiętam ten
smród palonego plastiku w Tobruku. A negatywne skojarzenie to coś, co
trzeba robić, to opróżnianie i mycie garnków, mycie ich a potem, jak się
już jest w komendzie – pilnowanie harcerzy, żeby to robili
# Zawsze szukaliśmy jakiejś służby na siłę (co zazwyczaj trudne), ale tak
naprawdę, całe harcerstwo polega na służbie, albo przynajmniej do niej dąży
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#praca
Już na polu wstawał świt, wdzierał się w tę noc jak zgrzyt,
Budził nas, zabierał sen, nastał nowy, nowy dzień…

’50 - ’60
# Urządzanie obozu w Zgonie

’70 - ’80
# Z reguły nam to nie wychodziło dobrze, chociaż na obozie w Szwecji,
gdy porządkowaliśmy magazyn odzieży, to biliśmy rekordy wydajności,
a zarobione tam pieniądze dawały poczucie własnej wartości; zbieraliśmy
też jagody w jeden weekend – Szczota zebrał wtedy dziewięćdziesiąt pięć
kilo i kupił za to w Polsce motocykl
# Można było się nauczyć wielu rzeczy – gotowania, prowadzenia samochodu, budowania, załatwiania formalności, sprawozdania
# …kopanie latryny
# Włodek – ówczesny drużynowy – stwierdził, że zarobimy, organizując
w Marcinku dyskotekę biletowaną dla ludzi z zewnątrz. Były plakaty, nagłośnienie, zaciemnienie okien, światło. Przyszło mnóstwo ludzi z innej
bajki. Naprawdę nie wiem, jak to się stało, że udało nam się zorganizować
dwie takie dyskoteki i nie straciliśmy żadnego zęba

’90
# Parking przy I LO w czasie targów, zarobek dla szczepu, później był
obóz na bogato
# Rozdawanie ulotek, robienie ankiet, różne akcje zarobkowe dla drużyny
# Na studiach, dla WSB – ankiety, ulotki, noszenie krzeseł
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# Pańszczyzna, smarowanie drzewek na obozie w Banicy, żeby ich sarny
nie ogryzały
# W parku narodowym, sadzonki z drzewkami i pielęgnowanie szkółki;
wszyscy się denerwowali, gdy sprzątaliśmy szlaki, ale nie mogłyśmy dyskutować, bo w zamian był darmowy nocleg
# Kolportaż ulotek, promocja gazety na ogłoszeniach parafialnych z Kubalem, pakowanie siatek w Realu przed świętami, praca w polu przez cały
dzień na żniwach na zwiadzie terenowym Dziki ’97 w zamian za posiłek
(racuchy i kompot z gruszek)
# Pierwsze doświadczenia zawodowe, gdy nosiliśmy krzesła albo składaliśmy ulotki dla WSB
# Pracowaliśmy, roznosząc ulotki
# Nie pamiętam by było tego dużo, praca na pionierce to tak, ale praca dla
innych na zewnątrz rzadko się nam zdarzała
# Pionierka obozowa, budowa najróżniejszych konstrukcji, sprzętów z żerdzi – uwielbiam to robić, żerdzie, piły, toporki, zapach ciętego drzewa
# Obsługa parkingu podczas targów (na boisku szkoły)
# Gól wymyślił, że będziemy wspólnie pracować i zbierać na wzmacniacz, a potem też na nim zarabiać. Nie wiem czy kiedykolwiek był
komercyjnie wykorzystany
# Praca w marketach przy pakowaniu zakupów klientów
# Dzięki przyjaciołom-harcerzom znalazłam wspaniałą pracę, a następnie
świetnych współpracowników. Przekonałam się, że harcerze są często
świetnymi liderami i dobrze sprawdzają się w pracy zespołowej
# Częste zadanie podczas zwiadu – praca w zamian za posiłek
# Ustawianie krzeseł w WSB na ulicy Romka Strzałkowskiego
# Moim zdaniem bycie instruktorem w Błękitnej było swojego rodzaju
pracą, bo włożyłem w to dużo wysiłku, ale też dużo dostałem z powrotem. W postaci doświadczenia
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’00 - ’10
# Pakowanie ludziom zakupów przy kasach – zawstydzające
# Bardzo lubiłam, kiedy na obozie musieliśmy realizować zadania, chodząc po różnych gospodarstwach. Dziś wydaje mi się to bardzo niebezpieczne, ale wtedy uznawałam to za fantastyczną przygodę
# Pakowanie zakupów w Realu na dofinansowanie obozu i zimowiska – często wystarczało na pokrycie kosztów poszczególnych osób
# Mieliśmy w Cichociemnych akcję zarobkową zorganizowaną przez
Kubę, polegającą na zamiataniu liści w Marcinku. Zarobiliśmy skutecznie
na nowy proporzec
# Dzięki harcerstwu miałem pracę u Gosi, gdzie byłem kilka razy i było
bardzo fajnie. A praca, którą kojarzę z harcerstwem, to pamiętam taki jeden obóz, na którym wyrywaliśmy jakieś brzozy w lesie i to było tragiczne – cały dzień pracowaliśmy, jeździło za nami tylko Berlingo z wodą,
a my szliśmy szeregiem i wyrywaliśmy brzozy. Z tym mi się kojarzy
praca. W tym roku też wyrywaliśmy brzozy na obozie, ale tym razem
mnie tam nie było, bo musiałem być w mieście z chorym dzieckiem jako
oboźny
# Tu mogę tylko powiedzieć, że harcerstwo daje bardzo dużo miękkich
umiejętności, które dają w pracy tak dużo atutów, że, będąc nastolatkiem,
nigdy nie wyobrażałem sobie, jak wielki wpływ zwykłe odprawy komendy czy organizowanie obozu będzie miało na moją zawodową przyszłość
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#nabór
Zaciągnąłem się na herbaciany kliper,
Dobry statek, choć sławę ma złą…

’70 - ’80
# Ja się wziąłem z harcówki, z akcji naborowej zorganizowanej przez Ewę
# Akcja Powitanie, chodzenie po klasach w mundurze na początku roku
szkolnego i lekko żenujące agitowanie, najskuteczniejsze w klasach matematyczno-fizycznych
# Raz przy wejściu do I LO zachęcaliśmy do zejścia do harcówki, granie
na gitarze i zajęcia otwarte

’90
# Akcja naborowa w II LO na drzwiach otwartych – przyszły trzy lub
cztery dziewczyny, byłam z siebie dumna
# Ciężka praca logistyczna, używanie wszelkich środków, włączając w to
urok osobisty
# Ciekawość, kto dołączy, zawsze ktoś przychodził
# Gdy byłem pierwszoklasistą, na akcję zgłosiło się dwadzieścioro osób
z mojej klasy, ale nikt nie został
# Zwerbowanie do harcerstwa zawsze w moim odczuciu było zadaniem
trudnym, a utrzymanie takiej osoby – jeszcze trudniejszym
# Nie mam żadnych wspomnień, chętnie się dołączyłam, ale nie lubiłam
bardzo usilnie innych namawiać
# Rajd pieczonego ziemniaka w październiku (?) – otwieram na nim
swoją menażkę, a tu sssssssyyyyyk, otwieram do końca, a w środku…
Kiełbasa z ostatniego posiłku na obozie – smród nadawał się na niezłą
bombę biologiczną
# Mnie nikt nie nabierał
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# Akcja Powitanie, w której nigdy nie brałam udziału, z powodu uczęszczania do Czwórki, a nie Marcinka
# Od pewnego momentu – walka o nowych ludzi, poszukiwania nowych
szkół, czasochłonne dojazdy
# Byłem osobiście odpowiedzialny za przygotowanie jednego z naborów
podczas rajdu do Dąbrówki Ludomskiej. Zebraliśmy dużą ekipę, przygotowaliśmy ciekawe zadania i dzień wcześniej udaliśmy się na miejsce tylko
po to, żeby następnego dnia jeden z nauczycieli z Marcinka powiedział
uczniom, że mają się na naszych punktach nie zatrzymywać. Nigdy więcej
na Dąbrówkę Ludomską nie pojechałem
# Nabór do Kohorty polegał bardziej na przekonywaniu rodziców niż
samych kandydatów – bo taki to jest wiek. Więc na początku trzeba
było przekonać rodziców, żeby wysłali dziecko na zbiórkę naborową,
a potem taką zbiórkę trzeba było zorganizować, co było nie lada przedsięwzięciem, ponieważ musiała się ona podobać chłopakom, którzy
nigdy nie mieli styczności z harcerstwem, więc musiała być czymś wyjątkowym

’00 - ’10
# Zakładałem Wawra – pamiętam ciągłe nabory, chodzenie po klasach
# Ciągle robiłyśmy nabory, co było bardzo uciążliwe, więc gdy zostałam
drużynową, to obiecałam sobie, że nigdy nie zrobię
# Na jednym z naborów przyszło dwudziestu chłopaków, byliśmy dumni,
była zbiórka na Cytadeli i pod Poznaniem
# Siedzieliśmy we troje i mieliśmy do wysłania 700 listów do kandydatów
do Marcinka – każdy trzeba było złożyć, włożyć do koperty, zakleić ją
i nakleić znaczek. Mniej więcej w połowie wzięła nas straszna głupawka,
bo żadne z nas nie było już w stanie polizać i przykleić znaczka
# Chyba najbardziej zapadł mi w pamięć nabór, w ramach którego wbiegaliśmy w trakcie lekcji do klas w maskach przeciwgazowych, rozdawaliśmy cukierki z ukrytą wiadomością i wybiegaliśmy
# Orka na ugorze
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# Najlepiej działały nabory które organizowaliśmy jako dzień pierwszaka
w Marcinku, bo grami harcerskimi i rywalizacją integrowaliśmy klasy,
a najfajniejsze dzieciaki trafiały do nas
# Kiedyś zapytałem jakiegoś zagubionego chłopaka pod szkołą, czy idzie
na zbiórkę, nie planował, ale poszedł i został na dłużej
# Nabór nie kojarzy mi się pozytywnie – zawsze był takim problemem,
bardzo trudno jest pozyskać starsze osoby do harcerstwa. Ten problem
moim zdaniem pojawia się już na poziomie harcerzy starszych, ale przede
wszystkim w wędrownikach, bo w wędrownikach, jeśli nie ma się kolegów
w harcerstwie, to jest to niemożliwe moim zdaniem, żeby ktoś przyszedł
tak z ulicy. Działanie z naborem w gimnazjum takim jak Marcinek, który
jest jednak specyficzny, jest bardzo trudne. Mi, szczerze mówiąc, nigdy nie
udało się nikogo pozyskać, mimo że robiłem wspólne nabory ze Sterem i,
szczerze mówiąc, nie jestem zwolennikiem naborów z organizowaniem
osobnej akcji z rozkładaniem namiotów, bo to chyba nic nie daje
# Chyba im młodszych harcerzy trzeba zrekrutować, tym łatwiej to zadanie przychodzi. Jak przyszedłem do Leśnego Imperium, to mieliśmy
z tym problem. Mieliśmy chyba jakieś trzy zuchenki i jednego zucha, czy
coś w tym stylu. Tak to się ciągnęło przez cały semestr i postanowiliśmy
zmienić szkołę, przy której działamy. Po pierwszym naborze w nowej szkole, na zbiórkę przyszło dwadzieścioro ośmioro nowych zuchów. Byliśmy
w szoku, chyba nigdy nie zapomnę tej liczby. Jak prowadziłem Formozę,
to nie było tak łatwo, może ze dwóch czy trzech chłopaków przyszło z naboru, chociaż nie jestem pewien. W Wawrze to różnie bywało, ale nabory
działały raczej na chłopaków z podstawówki niż na tych z gimnazjum
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#ogniska #świeczniskaNieoficjalne
Już rozpaliło się ognisko, dając nam dobrej wróżby znak,
Bo w całej Polsce siedzą tak, siedzą harcerze przy płomieniach…

’50 - ’60
# Przy ognisku w Brennej
# Gitara i śpiew razem z dziewczynami, śpiewaliśmy piosenki z Powstania Warszawskiego, Sokoły i wiele innych
# Ogniska były zawsze, śpiewaliśmy piosenki z Powstania, Bratnie Słowo, można było siedzieć dłużej, często na te ogniska przychodzili także
miejscowi

’70 - ’80
# Zazwyczaj zostawałem do samego końca ogniska, grałem, ognisko towarzyszy mi całe życie; gasiliśmy je sposobem „fizjologicznym”; Nie pamiętam, żebym poszedł spać przed wschodem słońca. Ciągle było tylko
to ognisko i gitara. I pamiętam też ogniska na rajdach, punktach, ogniska,
które było widać z daleka między drzewami i do których się szło przez
krzaki. Ogniska rozświetlały ludziom twarze. Była noc, ognisko i te twarze
# Oboźny Roman, rozdający (w czasach reglamentacji) cukierki na ognisku tylko wybrańcom, metodą „ty, ty a ty nie”. Niektórzy (ci niewybrani)
przeżywają to, ku mojemu zaskoczeniu, do dziś
# Najwspanialsze wspomnienia, bez podziałów na wiek, duża samodzielność; każdy z grajków miał kultowe kawałki
# To magia i klimat z innej bajki. Po całym dniu przygód i ciężkiej pracy to nagroda i wspólnie wyczekiwany moment, żeby razem być, śpiewać, wygłupiać się, komentować, słuchać opowieści, gawęd. Opowieści
o dzielnych ludziach, scenki odgrywane przez zastępy, wplatane żarty
na temat ludzi, przebieranki w kowbojów, nimfy. Dreszczyk emocji
i wyróżnienie, jak się zostało wybranym na strażnika ognia. Zbieranie
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chrustu, ogniska niezależnie od obozowych, czy zimowiskowych, to
mniejsze ogniska pamiętam – przyjęcie do kręgu, palpitacja serca, biegi nocne – ogniska, ogniska przy znienawidzonych alarmach nocnych
i bieganie po lesie bez sensu. Radość widzenia ogniska w nocy w lesie,
że się znalazło punkt i można z kimś kilka minut pogawędzić, promyczek
nadziei. Ekstremalne ogniska – przy rozbiórce obozu jak się rozbierało prycze, wartownię, robiliśmy wielki zamek z drewna. Ta konstrukcja
zapierała dech, a to się potem paliło. Kolosalne wrażenie, jak to stanęło
wszystko w ogniu. Inne skojarzenie to wyzwanie, aby tak ułożyć ognisko,
żeby szczepowy je rozpalił
# Kojarzą mi się ze śpiewem i treścią piosenek, które wyrażają bliskie mi
rzeczy. Kiedy wspinałem się i podróżowałem po świecie, a było to kilka
lat mojego życia – zawsze śpiewałem piosenki harcerskie, dodawały mi
otuchy, sam sobie śpiewałem, kiedy tego potrzebowałem – w trasie, w namiocie. Na przykład: „Kiedy przybyłem do tej doliny…” albo „Chorałem
dzwonków…”. Brakuje mi ogniska, w którym mógłbym usiąść z moimi
znajomymi teraz. Co do ogniska, bardzo irytuje mnie dzisiaj, jak ktoś pali
w ognisku śmieci, ale nie potrafię tym ludziom tego przekazać i wytłumaczyć, bo to mam z harcerstwa
# Za naszych czasów wszystkie miały taki charakter, a od czasu do czasu
bywały takie „oficjalne”
# Niezapomniana atmosfera ognisk – wspaniałe piosenki, zabawy; żar
ognia nie tylko z ogniska… ale i uczuć
# Najmilszy aspekt życia obozowego; dużo wspólnego śpiewu, czasami
gitara, skecze i wspomnienia gości

’90
# To przyciągało wszystkich, nawet ludzie ze wsi przychodzili, kiedy
przyjeżdżaliśmy gdzieś na obóz – kiedyś nawet dostarczyli nam gitarę
z sąsiedniej wsi, gdy jej potrzebowaliśmy; „Harcerska miłość…”
# Cudowny czas, mieliśmy fajne poczucie wspólnoty, bliskości, „romantyczności”, potem już rzadko taki klimat udawało się poczuć
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# Obozowa codzienność, musiała być zawsze
# Wspólne zasypianie, wspólny czas; pamiętam też świeczniska w MRU
# Czas na spokojne rozmowy, śpiew, słuchanie, odpoczynek po pełnym
dniu, najczęściej wracam do nich pamięcią i najbardziej do nich tęsknię
# Najprzyjemniejsza forma deprywacji snu
# Ognisko i emocje towarzyszące śpiewaniu, słuchaniu gawęd, a potem
przesiadywaniu przy ogniu do późna. Zawsze rozpalane jedną zapałką.
Zwłaszcza dzisiaj, gdy przy tylu ogniskach widzę w nich śmieci, pieczenie
kiełbasy, albo rozmowy ekspertów o łatwopalnych rozpałkach, przypominam sobie nasze ogniska, przy których zawsze zasiadaliśmy w kręgu,
razem, od początku do końca, a nierzadko też długo w noc, gdy większość już zasypiała
# Najlepiej, jak alarm nocny był, zanim skończyło się nieoficjalne. Można
było iść prosto z ogniska i nie trzeba się było przebierać
# Zwieńczenie dnia, wyczekiwany moment
# Niewiele elementów w życiu naładuje Twój akumulator tak, jak palący
się w ognisku żar…
# Miały swoją magię, ja często byłam zbyt zmęczona by siedzieć
na nich do rana
# Za moich czasów na obozie było codziennie, było formą spotkania
i wspólnego bycia razem przez wiele godzin. Z niechęcią się je kończyło. Jeżeli było ważne wydarzenie na obozie typu wydarzenie, przyjęcie
w krąg, to było robione w innym miejscu z oprawą, w formie alarmu,
aby tych uroczystości nie kojarzyć z codziennością. Śpiewaliśmy bardzo
dużo piosenek. „Okudżawa”, harcerskie, żeglarskie. Gitara była czymś
wyjątkowym i była przedmiotem zazdrości i uznania. Zdarzały się flety
i harmonijki. Były ze dwie gitary przy ognisku. Wielu chciało dołączyć
do tej elitarnej grupy i chodziliśmy dwa-trzy razy w tygodniu o szóstej
rano na lekcje gitary przed lekcjami do instruktora z akademii muzycznej – harcerza
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# Najpiękniejsze wspomnienia, poczucie jedności, spokoju, dobrej zabawy. W Kazachstanie na zakończenie obozu była dwumetrowa watra,
która płonęła i płonęła, płomień sięgał z pięć metrów, wielokrotnie trzeba
było rozsuwać krąg. Do tych chwil się chętnie wraca
# Nieoficjalne – codziennie
# Tysiące przesiedzianych przy ognisku godzin w najróżniejszym towarzystwie, z kolejnymi grajkami, od których się uczyłem, z którymi grałem
i których sam później uczyłem na przestrzeni 35 lat
# Paradoksalnie teraz pamiętam najlepiej nieoficjalne ognisko, na którym
mnie nie było. Na obozie w 1994 byłam w Leśnej i złożyłam Przyrzeczenie. Kiedy wróciłyśmy do namiotów i położyłyśmy spać, słychać było
nieoficjalne starych – śpiewali „Sielankę o domu”
# To coś, na co czekało się cały dzień, uwielbiałam być strażnikiem ognia;
ze śpiewaniem było u mnie gorzej, ale z przyjemnością siedziałam i słuchałam innych, a moim ulubionym grajkiem był Maurycy
# Zawsze moja wielka pasja i radość. Prawie wszystkie piosenki (a nawet
mnóstwo kolejnych) pamiętam do dziś
# Rozsądek nakazywał iść spać, ale poczucie straty po odejściu od ogniska, przy którym ktoś jeszcze siedzi było tak duże, że siedziałam często
do końca „nieoficjalnego”
# Czas nawiązywanie relacji, refleksji po całym dniu, wyciszenia
# Zupełnie inny klimat niż na ogniskach obrzędowych, można było położyć się, patrzeć w niebo i całkowicie odpłynąć, słuchając piosenek, które się
słyszało po raz pierwszy, pomimo tego, że już ileś ognisk za sobą
# Ulubiony moment każdego obozowego dnia
# Gitara, smęty i Stare Dobre Małżeństwo
# Ognisko drużyny bez gitarzysty plus gawęda – to był prawdziwy wyczyn
# W przeciwieństwie do wielu ludzi zawsze lubiłem nawet ognisko oficjalne (no może oprócz przebierania się w mundur). Zawsze byłem jedną
z osób, która na nieoficach siedziała najdłużej. Przez to spałem w ciągu
dnia, żeby kolejnej nocy też móc nie spać
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# Nauczyłem się potajemnie grać na gitarze, bo ci, co grali na gitarze, jednak byli popularni. Nikt o tym nie wiedział, oprócz mojego brata (Rycha)
Chyba głównie chodziło o to, żeby robić wrażenie na dziewczynach. A ja
dodatkowo grałem straszne smęty (czyli romantycznie). Nawet wydałem
śpiewnik w kilku egzemplarzach z piosenkami, które śpiewałem. Teraz,
jak sobie o tym pomyślę, to sam się z siebie śmieję. Co ciekawe, jak wyszedłem z harcerstwa, to już w zasadzie nie wziąłem gitary do ręki

’00 - ’10
# Byłam na nich strasznie niewyspana, nie za bardzo lubiłam śpiewać,
Stworzyłyśmy z dziewczynami boski tercet – nie wiadomo, która gorzej
śpiewała – Agnieszka, Natalia czy ja
# Zawsze mi się podobały, wszyscy ładnie śpiewali; pamiętam zwłaszcza
ostatnie ognisko na obozie – cały dzień budowania ogniska w kształcie
byka, ognisko trwało potem całą noc
# Kiedyś dostałyśmy zgodę na nieoficjalne świecznisko zastępu, i poszłyśmy na ciszy powiedzieć chłopakom, ale od oboźnego dostałyśmy wtedy, niesprawiedliwy, raport karny i biegałyśmy z plecakami po górach,
powstała wtedy teoria, że chodziło o to, aby na raporcie było dokładnie
czternaścioro osób (i tyle było) bo to szczep XIV
# Są zawsze, nieraz do rana, o 4.00 śpiewany obowiązkowy „Blues o czwartej nad ranem” Starego Dobrego Małżeństwa; niektórzy są zawsze do końca
# Pamiętam, że największym rarytasem, którym zajadaliśmy się podczas
ognisk nieoficjalnych był „Seksual Chocolate” – czyli kisiel wiśniowy
z kostkami czekolady
# Śpiewać całą noc, całą noc do rana… Najpiękniejsze chwile bycia razem…
# Jedna z rzeczy, za którymi tęsknię najbardziej. Niesamowity klimat
ogniska, piosenek z dawnych lat i kisielu
# No mi się kojarzą z siedzeniem do białego rana i śpiewaniem różnych
piosenek z innymi ludźmi. Pamiętam, że w przypadku świecznisk był problem ze znalezieniem miejsca – zazwyczaj trzeba było się chować po jakichś
kantorkach, bo większość szczepu spała w tym samym budynku
323

324

325

# Koniecznie do świtu i z budyniem
# Ogniska i świeczniska są super, są fajne, śpiewa się piosenki, patrzy się
w gwiazdy, lecą iskry do góry. Watry też są świetne a nieofice są fajne,
ale, szczerze mówiąc, od momentu, kiedy byłem w komendzie, nie bardzo miałem po całym dniu siłę na nie chodzić i teraz, jak o tym myślę,
to rzadko kiedy chodziłem na nieofice, kiedy już byłem w komendzie
i trochę tego żałuję
# Jak byłem jeszcze w Czternastce, to mieliśmy dość spory deficyt grajków, a dobrych grajków to już w zasadzie w ogóle nie było. Wtedy też
Tata – Rychu – zaczął mnie i moje rodzeństwo uczyć swojego repertuaru
krainy łagodności i Kaczmarskiego. Ale samemu trochę trudno było się
rozkręcić. Dopiero w Błękitnej zacząłem chodzić na nieofice, ale niestety dość szybko znudził mi się repertuar. Mieliśmy dość silny obóz
preferujący piosenki Kaczmarskiego, a one, bądź co bądź, są muzycznie monotematyczne. Z czasem jedyny nieofic, na jaki chodziłem to ten
na jaki przyjeżdżali starzy – to było coś! Zygacz, Pisak, Rychu i cała ta
ekipa. Uwielbiałem szczególnie grać z Tatą „Rzekę” oraz słuchać i śpiewać „Sambę Sikoreczkę” niezastąpionego Zygacza
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#biba #dzieńKobiet #dzieńChłopaka
…and nothing else matters…

’70 - ’80
# Dni Chłopaka i poprzedzające je tygodnie to był zawsze niesamowity
czas dla nas dziewczyn. Wymyślanie stylu tego dnia w danym roku, szykowanie programu artystycznego, szukanie odpowiedniego lokalu i tworzenie scenografii, szycie strojów. Miałyśmy przy tym mnóstwo frajdy.
Nieocenionym źródłem twórczych pomysłów i działań była przy tych
okazjach Majka, najpierw jako drużynowa i jeszcze po zakończeniu pełnienia przez nią funkcji. Podobnie było zwykle z Dniem Kobiet. Panowie (Cichociemni, potem Załoga) szykowali za każdym razem odmienne
atrakcje i trzeba przyznać, że umieli nas zaskoczyć. Wizyta w stadninie
koni (styl kowbojski), styl mafijny (?) i restauracja u Griszy (dziś zdaje się chińska restauracja na ul. Szamarzewskiego) czy styl komandoski
na Dębinie ze strzelaniem i przejściem pod mostem Przemysła I (to była
bomba!) i kręglami na koniec
# Sylwester u Kasi, przebrani za grubasy (poduszki włożone tam, gdzie
trzeba) bawimy się do rana (Beatlesi, Czerwone Gitary i tak dalej)
# Spotkanie przy Dworcu Zachodnim na desery lodowe, potem w domach; biby były często u Zygarłowskich
# Odkrycie: jak harcerze wspaniale tańczą. Wiele z nich [imprez] odbywało się u Zygarłowskich w Baranowie. Do domu wracało się nad ranem,
piechotą [na Ogrody], bo nic nocnego tam chyba nie jeździło…

’90
# Też trzymały ludzi w harcerstwie, dobra muzyka
# Słowa wsparcia od Macieja i Wiktora po moim pierwszym na funkcji
drużynowego, niezbyt udanym, Dniu Kobiet
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# Biba poobozowa u mnie w domu i spalenie parkietu przed kominkiem – widoczne do dzisiaj
# Z jednej z imprez wróciłem następnego dnia w południe; w Horteksie
były rozliczenia, oddawanie rzeczy znalezionych, deserami spłacało się
długi obozowe
# Fajne imprezy bez alkoholu, wszyscy po obozie przychodzili wyszczotkowani i pachnący
# Tańce, muzyka, zabawa
# Hortex, potem Kociak
# Imprezy w stylu to było coś naprawdę wymagającego, a przy tym integrującego. Na jednym z dni chłopaka mieliśmy się przebrać za hipisów,
dostaliśmy od dziewczyn jakieś transparenty z napisem Flower Power
i szliśmy pasem drogowym na ulicy od Garbar do Katedry, robiąc gigantyczny korek samochodowy, cały czas skandowaliśmy „Flower power!” i kierowcy na nas nawet nie trąbili, tylko przypatrywali się szeroko otwartymi oczami; na innym mieliśmy do wykonania komiczne
zadanie – znalezienia wiadomości ukrytej w damskiej toalecie w Multikinie. Dziewczyny dostarczyły nawet sukienkę, żeby można było bez
wzbudzania nadmiernych podejrzeń wejść do wspomnianego miejsca.
Ochotników nie brakowało, ale sukienka była tylko jedna i w dodatku
bardzo mała, ostatecznie wcisnął się w nią Radziu i ruszył. Czekaliśmy
nerwowo całą grupą pod drzwiami, gdy w końcu wyszedł po dłuższej
chwili (musiał sprawdzić wszystkie kabiny), zabraliśmy mu wiadomość,
pytając, czy nikt się nie dziwił, że facet w sukience i w ogóle, ale okazało
się, że dziewczyny w łazience się nie zorientowały w maskaradzie, ale
z dezaprobatą patrzyły na jego zabłocone glany do sukienki
# Szpanem na Horteksie, dzień po powrocie z obozu, było przynieść wywołane zdjęcia, wszyscy chcieli je wtedy oglądać
# Desery: Kociak i Ambrozje za wszystkie zgubione lub zdobyte berety
Cichociemnych
# Fajnie było się zobaczyć w innym świetle, to jeszcze był taki ostatni
powiew obozu, a potem już wszystko wracało do rzeczywistości
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# Dni Chłopaka, Dni Kobiet – fajne imprezy. Na jednej z nich, w Puszczy
Noteckiej, w stylu kowbojskim, ja byłem barmanem, a Matejko udawał,
że jeździ dorożką
# Wznoszenie toastu mlekiem
# Fajnie było powspominać i w czystych ciuchach, pachnących ciałach
się spotkać
# Tradycyjne spotkania w Horteksie na Głogowskiej, gdzie realizowane
były wszystkie obozowe zakłady „o ambrozję” czyli o kultowy deser
# Do dziś pamiętam imprezę (dyskotekę, chyba z okazji Dnia Chłopaka,
wydaje się, że w 1989 w jakimś ośrodku w Kiekrzu, z której wróciłem
dobrze po dziesiątej rano, a moi rodzice spodziewali się mnie znacznie,
ZNACZNIE wcześniej
# Ambrozja w Horteksie za zgubiony beret
# Odnoszę takie wrażenie, że z każdym kolejnym obozem, poobozowa
biba odbywa się coraz później w jesień. Oczywiście, zawsze czekało się
na nią z napięciem, bo podczas niej ogłaszane są wyniki obozów. Najfajniejsza, na jakiej byłem, miała miejsce na działce Janka w Kamińsku. Sam
u siebie zorganizowałem połowę z tych, na jakich byłem
# To takie wydarzenie, które pomagało trochę podsumować obóz i spotkać się z tymi wszystkimi ludźmi w bardziej cywilizowanych warunkach
# Zawsze po obozie fajnie było zobaczyć wszystkich w „normalnych” ciuchach i bardzo czystych

’00 - ’10
# Często przychodziły osoby, których nie było na obozie
# Zazwyczaj w domu Sowińskich, potem u mnie, nieprzespane noce,
oglądanie filmów (kino Hortex)
# Hortex, w barze Hortex
# U Macieja w domu – bitwa na cukier puder, miła bitwa i miłe sprzątanie, myślę, że organizator się nie gniewa
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# Wszyscy na „Hortexie” byli dwa razy ładniejsi, potem młodzi wracali
do domów, a starsi szli do kina, ale raz poszliśmy (jako młodsi) grupką
do kina Apollo i tam… spotkaliśmy komendę
# Biby poobozowe – zawsze u kogoś w domu, bez muzyki, siedzimy
i oglądamy zdjęcia, ostatnio fajnie wyszło z ogniskiem na ogródku i śpiewaniem
# Chodzenie do Horteksu na ambrozję było chyba lepsze niż biby
# Kociak z najgłupszymi cenami. Fajna okazja do powspominania, pooglądania zdjęć, zobaczenia ludzi czystych i w ładnych ubraniach
# Po prostu integralna część obozu, najlepszy zawsze był ten szok, jak
po miesiącu w lesie wszyscy się umyli i wystroili. Szczególnie fajnie było,
jak się na bibie udało pooglądać zdjęcia
# Biby są fajne, co tu dużo mówić. Z bibami przede wszystkim kojarzy
mi się dom Bartka, bo tam było dziewięćdziesiąt procent bib. Granie
na X-Boksie Bartka i fajna zabawa. Ja zawsze bardzo lubiłem biby
# Na nich chyba wszystkie obozowe związki albo się rozpadają, albo postanawiają się utrzymać. Sam kilka miałem u siebie w domu i na działce.
Najlepiej wspominam te w domu Bartka, a była ich niezliczona ilość
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#syrena #samochody
Reggae, reggae Syrena!

’70 - ’80
# Stara Nysa, nie sięgałam do hamulca; maluch Wujka; syrena
Kuby – kultowa, zawiózł mnie do ślubu
# Kanki z mlekiem nosiło się w rękach, samochody to nie moje czasy,
dopiero zaczęły się pojawiać
# Najlepiej pamiętam obóz w Głusku, na którym nie mieliśmy samochodu, do najbliższego wiejskiego sklepu było pięć kilometrów, do większej
miejscowości kilkanaście, a zaopatrzenie woziliśmy na motorze. Do dziś
jest dla mnie zagadką, jak udało nam się wyżywić kilkadziesiąt osób
przez prawie miesiąc

’90
# Pamiętam Syreny Zygacza i malucha Wujka
# Błękitna Syrena pick-up na obozie w Ujsołach, nie wróciła z nami,
bo w drodze powrotnej, trzydzieści kilometrów od obozu, padła – podobno nadal stoi tam na jakimś podwórku
# Zdecydowanie sapanie w pozycji embrionalnej w osiemnastu Kohorciarzy w Nysce Graczola na manewrach hufca na poligonie w Biedrusku
i uczenie przez Starego Gramola jazdy samochodem (Duży Fiat)
# Samochody Zygacza
# Tak zwane Duże Fiaty – niezależnie od obozu zawsze przydatne i funkcjonalne – pamiętam, jak pięknie prezentował się jako czołg, oklejony
kartonami, na poligonie
# Błękitny Grom Tasmana – jeżdżąca ledwo ledwo syrenka, skradziona
podczas puczu, odpalona przez Piotra bez kluczyka (metoda „na kabelki”)
#Błękitny Grom wżarł się w pamięć, szczególnie z obozu w Ujsołach
(Beskid Żywiecki)
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# Któryś z rajdów CC w Puszczy Noteckiej, na drodze barykada z gałęzi
i żerdzi – i zdziwienie (chyba Plamy), jak moją Warszawą, robiącą za wóz
bojowy, pokonaliśmy tę przeszkodę
# Syrena Błękitny Grom na obozie w Ujsołach w 1991
# Błękitny Grom. Pamiętam to cudo
# Byłam pasażerką Błękitnego Gromu w Ujsołach – jazda syrenką
po wyboistych drogach Beskidu Żywieckiego z nogą w gipsie – wrażenie niezapomniane
# Syrena – Błękitny Grom ciągle się psuła. Pamiętam jak załadowaliśmy
Syrenę belami drewna które, wystając na dobre dwa metry z tyłu samochodu, pojechały do tartaku, żeby zostać przerobione na deski. Ciekawe,
co się stało z tymi deskami
# Błękitny Grom i Piotr, który na jakiejś grze (puczu?) odpalił ją bez
kluczyka – za co dostał pochwałę i naganę w jednym rozkazie
# Kupiliśmy syrenkę zwaną Błękitnym Gromem. Trzeba było przetransportować ją na obóz w górach. Padło, że zrobi to Tasman i ja. Ja nie miałem
prawa jazdy, ale miał Tasman, tylko że on oprócz lania benzyny pewnie
niewiele więcej umiał. Tasman od początku podróżny narzekał, że cały
czas drga kierownica. Po 200 kilometrach okazało się, że jedziemy cały
czas na ręcznym. Jest środek nocy, godzina druga-trzecia. Jest puste pole
i na tym pustym polu syrenka staje, nie chce jechać dalej. Wysiadamy
w mundurach harcerskich, otwieramy klapę, ale nie mamy bladego pojęcia,
co zrobić. I dosłownie nie minęły trzy minuty, gdy zobaczyliśmy snop światła. Jedzie przez to pole samochód. Nawet na niego nie machaliśmy, a on
się sam zatrzymał. Wysiada facet i mówi: „Co… nie jedzie…” My: „No…
nie jedzie…” a on: „To dajcie mi kluczyki”. Wsiada do samochodu, próbuje
zapalić i mówi po chwili: „A… to ja już wiem…”. Podchodzi do maski,
pochyla się, wkłada rękę do silnika i mówi „teraz spróbujcie” i wtedy samochód zapalił. My patrzymy zszokowani na niego, a on do nas: „Chłopaki,
macie papierosy?”. A my tych mundurach na środku pola w nocy mówimy:
„nie palimy”, a on, „szkoda, zatrzymałem się, bo myślałem, że dacie mi
szluga, no to cześć”. Wsiadł w samochód i pojechał. Anioł stróż
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’00 - ’10
# Na obozie w 2005 w Sulejowie kupiliśmy malucha i przerobiliśmy
naklejkami, ale Marek kazał nam zdjąć, żeby policja się nie czepiała.
Na tylnej kanapie były materace wojskowe, drzwi wiązaliśmy sznurkiem,
zapalał po pchaniu, mój brat nauczył się wtedy prowadzić
# Szczepowe Berlingo, wiecznie się psuje, nie działa klimatyzacja
# Nieśmiertelny gratowóz Kuby, szybko jeździł
# Zawsze w moim sercu pozostanie niesamowicie charakterystyczny czerwony Żuk Błękitnej. W późniejszych latach jego „życia” jego użyteczność
spadła, delikatnie mówiąc, poniżej poziomu opłacalność, ale stał on się
na pewno naszym znakiem rozpoznawczym. Pamiętam, że w 2014 roku
miałem przyjemność wracać tym wehikułem do Poznania. Niestety nie
działały w nim hamulce, w związku z czym kierowca musiał prawie do
zera wyhamowywać silnikiem, a, zatrzymując się do zera, zaciągać hamulec ręczny. Po nocnym pakowaniu tira byłem wykończony i próbowałem
zasnąć na tylnej ławce, gdzie nie było pasów bezpieczeństwa (zgodnie
z prawem). Kiedy tylko udawało mi się na chwilę przymknąć oczy, samochód zatrzymywał się, a ja spadałem na podłogę
# Samochody, które szczep miał, to jest bardzo, bardzo rozbudowany temat i ciężko jest mi się ustosunkować do tego, czy chcę, żeby szczep je
miał, czy nie chcę, żeby szczep je miał. Bo z jednej strony chcę, bo bardzo
fajnie je mieć, a z drugiej strony nie chcę, bo to jest tylko marnowanie pieniędzy, bo tylko się psują. No cóż, był Żuk, który był śmieszny
i charakterystyczny. Budował trochę PR naszego szczepu, bo byliśmy
szczepem z Żukiem i to było fajne. A potem było, teraz jest Berlingo,
które jest bardzo użyteczne, ale niestety się psuje i pytanie, na ile chcemy w nie wkładać kasę. Trochę mnie wkurza, że ten samochód mimo,
że jest szczepowy, to jednak jest tak, że jest jedna osoba, która jest odpowiedzialna za niego i jest zawsze problem z tym, żeby komuś mu go
pożyczyć. To mnie zawsze denerwowało, zwłaszcza w momencie, jak już
miałem prawo jazdy
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# Z szczepowym Żukiem mam nawet pewną historię – kiedy byłem
na obozie w 2013 roku wolnym elektronem, członkiem komendy, który nic nie robił, postanowiliśmy z Asią i Beatką pojechać do obozu po,
gwizdek którego brakowało oboźnemu. Prowadziła Asia, bo tylko ona
miała wtedy prawo jazdy. Dotarliśmy do miasta, znaleźliśmy i kupiliśmy gwizdek, zjedliśmy lody czy coś w tym stylu. Ale niestety, auto nie
chciało zapalić. Próbowaliśmy i próbowaliśmy, ale nic nie skutkowało.
W końcu musieliśmy wrócić autostopem, co też nam poszło nie najlepiej.
Nie dość, że długo nam to zajęło, to po drodze skręciliśmy z kimś w złą
stronę. Ale do obozu dojechaliśmy, dostaliśmy burę, że nas tyle nie było,
a następnego dnia okazało się, że po prostu pod siedzeniem była ukryta
dźwignia, która blokowała zapłon – czy coś w tym stylu, musieliśmy ją
przez przypadek przesunąć. Ale bawiliśmy się świetnie, całkiem się wtedy
zakolegowałem z Asią
# Wspominam tylko pick-up, który woził aprowizację i nasze bagaże
na obozie wędrownym
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#kontuzje #uszkodzeniaCzęściCiała
Hej Sokoły, omijajcie góry, lasy, pola, doły…

’50 - ’60
# Nie było tego, dbaliśmy o bezpieczeństwo – kąpiel tylko z drużynowym, na narty – zawsze z instruktorami, uważaliśmy na siebie
# Ból kolan po bardzo długich obozowych wycieczkach pieszych; podczas
rajdu nad Jeziorem Lusowskim uratowałem jednego z chłopaków, który
się topił

’70 - ’80
# Rozwalone oko i zakrwawiona twarz, bo ubezpieczałem liną przejście
po ciemku – ktoś mi ją rzucił, gdy chciałem złapać, to uderzyłem łukiem
brwiowym w wystające coś metalowego w bunkrze
# Strzeszyn – ugryzienie osy w wargę Kasi spowodowało efekt, za który
babki płacą teraz grube pieniądze. Złamany paluch wcześniej wspomnianej Kasi wymagał założenia gipsu aż do kolana, co nie przeszkadzało jej
jeździć stopem (a nawet pomagało w łapaniu „na kalekę”)
# Byliśmy w Szwecji, spaliśmy w namiotach, w nocy miałam taki ból głowy,
że prosiłam ludzi o tabletki; dużo urazów na pionierce; odciski do krwi
u dziewczyn, które kupowały nowe pionierki na obóz; osy i szerszenie
# Wtedy pojawiały i goiły się niezauważalnie
# Wypadek w Tartach i śmierć Hani, po którym nic już nie było takie same…
# Obóz w Starym Wierzchowie, dyżur kuchenny mają najstarsze dziewczyny, zostawiają w kuchni młodą harcerkę, pierwszy raz na obozie, ma
wyznaczone zadanie – mieszać kaszę w parowniku, nagle pisk, hałasy
z kuchni, przybiegam do kuchni, dziewczyna trzyma łychę do mieszania
kaszy w ręku, twarz wykrzywiona z bólu, a ręką poparzona do łokcia,
wołamy Wujka Rachlewicza – naszego obozowego lekarza, doradcę i do337

brego ducha. Pytam się, co się stało, a ona na to: „Właśnie wyciągnęłam
łyżkę do mieszania z parownika”. „Ale… ale… ale!” – jąkałem. „Dlaczego
to zrobiłaś?”„Bo mi wpadła” – nic nie mówię… Bo co mam powiedzieć!
Na miejscu jest już zresztą Wujek; kwaterka w Lubniewicach – Włodziu z… nie pamiętam, z kim, bawią się toporkiem i… palcami. Kto
będzie miał… hmmm… silniejszą wolę, lub może, kto będzie szybszy.
Ten drugi uderza toporkiem w pieniek, a Włodziu cofa rękę tuż przed
samym ostrzem. Tak miarowo, za szóstym razem nie cofnął… toporek
prawie uciął mu palec. Konieczna była interwencja lekarska w Lubniewicach – i to było po kwaterce dla Włodzia, a na leczenie zeszło pół
obozu – Włodziu tłumaczył się, że ten, co uderzał, miał słaby refleks,
bo powinien zatrzymać toporek

’90
# Wpadnięcie do dołu podczas nocnego alarmu, kontuzja kolana, której
skutki odczuwam do dziś…
# Maciej usiadł na kupie plecaków, akurat na tym jednym, w którym
akurat ktoś spakował nóż bez pochwy ostrzem w górę, pierwsza pomoc
i blizna do dzisiaj
# Siepór w pieniek – kto głębiej! Ale Igła się oparł akurat, gdy Maciej
próbował, osłupieliśmy wszyscy na to, co się stało, ale jednak kości były
twarde i palce nie zostały obcięte, chociaż rana była głęboka
# Na zbiórce z okazji rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego było
bardzo ślisko, Jarosz poślizgnął się i upadł, uderzając głową o asfalt. Niby
nic się nie stało, ale zorientowaliśmy się, że stracił pamięć i wydawało mu
się, że jest jakieś dwa tygodnie wcześniej i w ogóle nie był tego świadomy. Po drodze do domu staraliśmy się go przekonać, że Święta Bożego
Narodzenia już były, dostał przecież prezenty, ale on uparcie odmawiał.
Sytuacja była tragiczna i komiczna zarazem, w końcu wymieniamy mu
prezenty, jakie dostał (bo pochwalił się tym wcześniej), a on na to „Kurde, wygadałem się, że podglądam, gdzie są chowane prezenty w domu”.
Wszystko dobrze się skończyło
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# Blizna po cięciu piłą i przetrącenie noska Agaty przy pomocy szlabanu
# Gwóźdź w mojej łydce po źle zrobionych ławkach na stołówce
# Arturowi wybiłam jedynkę, przez przypadek, na obozie w Dzikach
w 1997 roku
# Użądlenie osy i konieczność jechania do lekarza na samym końcu wyjazdu dookoła Bałtyku, podczas odwiedzin obozu Zagończyków – na ostatnich kilometrach podróży
# Złamanie żebra jednej z moich harcerek. Dotrwała do końca obozu, ale
potem rodzice zabrali ją z harcerstwa; zaskakujące metody leczenia czyraka u jednej z harcerek przez Pawła; spuchnięta górna warga u Magdy
po ugryzieniu osy; blizna Macieja po próbie szwajcarskiego scyzoryka
# Mnie na szczęście ominęły, nie licząc bolących kolan
# Tyłek Macieja z wbitym przez przypadek nożem; Hania i owinięta
wokół jej szyi linka podczas zjazdu – Wygonin; wypadnięcie podczas
zjazdu z liny Piotra, który zsunął się dalej na samych rękach, dotkliwie
parząc skórkę dłoni
# Obyło się bez własnych, ale zapamiętałem złamane żebro Wiązanki,
która w Dzikach ’97 spadła ze zjazdu linowego (pomocy udzielał jej Wujek) i złamaną nogę Wicia, który był „przedskoczkiem” na linie zjazdowej, naciąganej przez dwudziestu chłopaków na manewrach hufca
na fosie na Cytadeli
# Ból kolan po długich wędrówkach z ciężkim plecakiem, musiałem
przez to wracać z jednego z wędrownych w Bieszczady; pamiętam też
transportowanie na noszach Gosi na obozie w Starym Załuczu w czasie
oberwania chmury, martwiliśmy się, że ona zupełnie zmokła, bo leżała
na noszach, a my zdecydowanie mniej, bo byliśmy na stojąco; na zimowisku w Karpaczu w 1993 jeden z Kohorciarzy boleśnie przewrócił się
na placu apelowym i pobiegł do gabinetu Wujka, drąc się na całe gardło:
„Wujku! Chyba złamałem nogę!”
# W Szwajcarii Maciej strugał łyżeczkę nowym scyzorykiem szwajcarskim. Scyzoryk mu się omsknął i wbił go sobie w udo – zrobił dość długie
i głębokie cięcie. Po zszyciu normalnie funkcjonował, nawet nie pozwolił
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nikomu innemu prowadzić auta. Na jednym z obozów było bardzo dużo
gniazd os w ziemi. Boćka wdepnęła w jedno z nich i osy ją pożądliły.
Nogi spuchły jej tak, że nie mogła chodzić
# Mam już swoje lata, jestem w całości, więc nie było tak źle
# Myślę, że wiele oddziałów ratunkowych pogotowia mogłoby szkolić
przyszłych lekarzy na obozach harcerskich
# Wciąż ktoś chodził uszkodzony, ja najczęściej – kolana, nie przywiązywaliśmy takiej wagi wtedy do tego, odcięłam też sobie siekierą opuszek
palca, Wujek przykleił, do teraz nie mam czucia w tym miejscu
# Wujek – absolutnie niesamowity człowiek, pamiętam, jak leczył różne
skręcenia
# Nie pamiętam nic szczególnego poza zapaleniem oskrzeli i pobytu
w szpitalu podczas tak zwanej Małej Fali, z którego uciekłam z powrotem
na obóz i do kochanego Wujka Rachlewcza, któremu ufałam bardziej niż
szpitalnym lekarzom
# Pamiętam pierwszą kontuzję, jak prawie rozwaliłem tchawicę, uciekając z podchodzenia i wpadłem do dziury po resztkach piwnicy – złapał
mnie Gól
# Maciej, który od początku jako młody harcerz ciągle padał ofiarą (najczęściej samego siebie) obozowego życia. A to dostał kamieniem w głowę,
a to usiadł na plecaku, z którego wystawał nóż i tym samym przez moment był właścicielem nie dwóch, a trzech półdłupków
# Nóż w […] Macieja, kiedy usiadł na plecaku jednego z harcerzy. Musiał
kilka dni obozu spędzić w pozycji leżącej na brzuchu (Maciej oczywiście)
# Złamana przez Agnieszkę noga – chyba na obozie w Ujsołach
# Osobiście nigdy nie doświadczyłam, ale zdarzały się często. Na którymś
obozie, podczas stawiania, kilkumetrowy maszt spadł wprost na bark
Adama z Załogi
# Niewątpliwie zdarzały się podczas gier i zajęć kontaktowych, a także budowy obozu, ale i tak zawsze fascynowało mnie to, że pomimo
ogromnej ilości ostrego sprzętu, którego używaliśmy, kontuzji tych było
stosunkowo mało
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# Szyty palec przy pakowaniu kwaterki na obóz
# Miałem składać zobowiązanie instruktorskie. Oczywiście wszystko poprzedzone nocnym biegiem. Dostałem wskazówkę, że kolejna wiadomość
jest na słupie wysokiego napięcia. Wchodzę na niego, ale poraził mnie
prąd i spadłem. Więc wchodzę drugi raz. Znów mnie poraziło. W międzyczasie z okolicznych domów wychodzą ludzie (jest druga w nocy).
Schodzę przy świetle latarek. Ktoś mówi: „Panie, zginiesz pan!” Trzeci
raz nie ryzykuję. Wracam do obozu i mówię oboźnemu (Tasman), że nie
dam rady, bo już mi ręka zdrętwiała. Tasmanowi rozszerzyły się oczy.
Okazało się, że wiadomość była na słupie obok. Wróciłem i się udało

’00 - ’10
# Na jeden z obozów pojechałem ze złamaną ręką jako oboźny – utrudniało mi to pracę
# Z każdego obozu przywoziłem blizny, byłem z nich dumny, czułem
się coraz bardziej doświadczony; na jednym z zimowisk tak odmroziłem
opuszki palców, że do dzisiaj nie mam czucia; legenda rozwalonych kolan
w szczepie – to był mityczny uraz
# Zwyczaj ukrywania kontuzji przed rodzicami… Kiedyś jeden z chłopaków odciął sobie kawałek palca podczas gry w noża, nie chciał powiedzieć mamie, ale ta zorientowała się, bo w namiocie wszędzie były
ślady krwi; na obozie w Świeradowie w 2001 robiłam kurs na Brązową
Odznakę Ratownictwa, pomagała mi przyboczna pielęgniarka – Gosia;
był tam też chorowity chłopiec, który codziennie przychodził, dostawał
„supermocną tabletkę dla dorosłych”, czyli witaminę D i ozdrowiał
# Kamila skręciła kostkę i miała nogę w gipsie, chciała zostawać w obozie, a ponieważ kuchnia była niżej, to ktoś musiał ją nosić, żeby nie czekała – tak powstawało poczucie wspólnoty wśród nas
# Częste uderzenia babą w stopę albo ręce, przecięcie ręki piłą (wszystko
to na kwaterce); spaliśmy na drzewach, ale Michał spadł
# Jedna dziewczyna miała zapalenie krtani na obozie, zgubiła ważne tabletki, była uczulona na jabłka, zjadła kanapkę z pszczołą
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# Kohorciarze i Formoza – zawsze coś się wydarzy, ostatnio Jaś rozbił
sobie łuk brwiowy i miał twarz całą zalaną krwią, pierwsza reakcja jego
kolegów: „Druhno! Oko mu wypływa!”
# Złamana ręka
# Jak na ilość sprzętu, jaki mieliśmy, drobne skaleczenia były niczym.
Najwiecej „krwi” lało się na pozoracjach
# To zawsze było dla mnie dosyć niesamowite, że harcerze są dosyć odporni na wszelkiego rodzaju urazy przy kontuzjogenności czynności, które wykonują
# Dużo tego było. Najbardziej pamiętam, jak podczas kwaterki musieliśmy ciosać żerdzie, które dostaliśmy od leśnictwa i Wojtas wbił sobie
świeżo naostrzonego siepora w nogę tak mocno, że z żyły trysnęła mu
fontanna krwi, a on po zawiązaniu sobie nogi skarpetką i koszulką Janka wsiadł na rower i przejechał 300 metrów do obozu. Chwilę później
został zabrany naszym strażackim Żukiem do szpitala przez dzisiejszego
strażaka, a ówczesnego szczepowego – Kubę
# Kiedyś we Lwowie, podczas tańczenia do dzwonków w jakości midi,
dostałem w głowę drewnianą zabawkową pałką, zobaczyłem wszystkie gwiazdy…
# Kiedyś położyło się na mnie pół pionu męskiego i wydusiło ze mnie
całe powietrze. To było strasznie niemiłe doświadczenie. Oprócz tego
na szczęście obyło mi się bez poważniejszych urazów. Ukruszyłem sobie
jedynkę, lewą, górną [pokazuje], to na pewno, i dwójkę, w trakcie różnych
bijatyk i zawsze miałem problemy ze stopami. Na każdym obozie też
po prostu byłem chory, ale jakichś poważniejszych kontuzji nie dostałem,
czego niestety nie można powiedzieć o wszystkich, ale wydaje mi się,
że mamy bardzo dużo szczęścia, jeśli o to chodzi
# Kiedy zszywaliśmy proporzec Wawra, drużynowy Tymek wylał na mnie
wrzątek prosto z czajnika. Byłem wtedy oboźnym. Uratowała mnie maść
propolisowa, ale wróciłem do domu. Zdarzały się gorsze wypadki, ale
chyba było ich całkiem, mało patrząc na to, co wyprawialiśmy w harcerstwie. Oczywiście trudno zapomnieć o świętej pamięci Wiktorii…
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#kwaterka #pionierka
Nowe namioty są jak marzenie, nowe namioty robią wrażenie,
Lecz stary namiot zachowa twarz, bo który namiot, ma taki staż…

’50 - ’60
# Na obóz w Wisełce w 1956 jechaliśmy wszyscy na ciężarówkach zapakowanych sprzętem obozowym, przejeżdżaliśmy przez zrujnowane wojną
miasta Ziem Zachodnich, co zrobiło na nas ogromne wrażenie, po przyjeździe na miejsce część wzięła się za rozbijanie namiotów, aby zdążyć
przed nocą, a część – za przygotowywanie posiłków
# W latach pięćdziesiątych kwaterki przygotowywały tylko kuchnię,
a gdy przyjeżdżała reszta harcerzy, to zaczynało się budowanie całego
obozu, kapliczki (która potem zostawała); braliśmy wodę na obóz wężem
strażackim ze strumienia spod Czartorii; granice były wtedy bardzo pilnie strzeżone, w wypadku zgubienia się i przekroczenia można było nie
wrócić do obozu

’70 - ’80
# Jarkowice – śpimy wszyscy pod gołym niebem, oglądamy spadające
gwiazdy i marzymy…
# Nigdy nie pojechałam na kwaterkę, kojarzyła mi się z jakimiś mocarzami, podziwiałam tę ekipę
# Robota i luzik, nie było reżimu obozowego, jeździł kto chciał i mógł,
zawsze była mieszana ekipa
# Pamiętam budowanie pomostów, stołówek, prycz. Pamiętam jak Voluś
postanowił wybudować pomost, który miał być wysoki, stabilny. Grunt
był nad jeziorem mulisty i miękki. W czasie budowania przeganiał
wszystkich, żeby nie wchodzili na pomost. Jak pozwolił wejść, to pomst
zaczął się przechylać na bok i składać. Na końcu wszyscy wylądowaliśmy w wodzie, a pomost przestał istnieć. Voluś rzucił, że będzie można
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pod jego opieką dopłynąć do wyspy (to było 200 metrów). Męczyłem się
strasznie, siły opadły, płynąłem na plecach, walnąłem głową w łódkę.
Voluś obiecywał że ma kontakty i wejścia u ważniaków, co dadzą kartę
pływacką. Jak wrócimy do Poznania, to on to załatwi. Ale okazało się,
że nie miał pleców i nie było karty
# Dla niektórych kwintesencja obozu
# Moja pierwsza w Jarkowicach – oglądanie gwiazd na niebie – spadały

’90
# Pamiętam rozpakowanie sprzętu w kąpielówkach i kaloszach, w oberwaniu chmury; no i obóz w Banicy, w Beskidzie Niskim – tak kamienista gleba, że nawet latryny nie dało się porządnie wykopać
# Warunki lepsze niż na obozie – mała zgrana ekipa z jasnym celem przygotowania lasu na przyjazd całego szczepu. Byliśmy jak Kolumbowie,
Pionierzy odkrywający niepodeptany las, decydujący, co gdzie będzie
# Gotowanie i wsparcie dzielnych chłopców rozbudowujących obóz
# Pnące się coraz wyżej komendy chłopaków, zakopywanie ziemianki
na rozwałce o świcie
# Chyba nawet fajniejsza niż obóz – w małej grupie, z dużym luzem,
chociaż ciężko pracowaliśmy od wczesnego świtu; na kwaterce w Starym Załuczu w 1994 Gól poił nas jakimś zielonym sokiem miętowym,
który miał zmniejszać pragnienie w panującym wtedy upale – niezbyt to
działało; na kwaterce przed obozem w Banicy w 1996 miejscowi bartnicy
dali nam miód spadziowy z uli rozbitych przez niedźwiedzia, miód był
zupełnie czarny i pachnący – oczywiście najlepszy, jaki jadłem w życiu
# Najlepiej pamiętam dojazd – na pace ciężarówki z całym sprzętem obozowym. I kopanie latryny
# Kwaterka na obozie na Polesiu – wyścig z czasem, fajni ludzie
# Czas jednoczący i spajający jadących na nią ludzi! Możliwość realizacji
kreatywnych pomysłów, zdobywania nowych umiejętności i przygotowania „czegoś” dla „kogoś”, co funkcjonować miało potem przez tygodnie
trwania obozu
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# Oj, pracowało się. Najlepsza na obozie w Banicy w 1996
# Na obozie w Świeradowie Zdroju – w związku ze skalistym podłożem
wszystkie roboty ziemne były w powijakach, nie dało się kopać dołów
pod poszczególne konstrukcje… Psycha siadała… Drugiego wieczoru wpadłem na pomysł budowy stołówki umiejscowionej na konstrukcji bezpośrednio nad taflą wody rzeki Kwisy! Zaraziłem pomysłem całą ekipę i rozpoczęliśmy budowę przez całą noc w świetle reflektorów samochodowych. To był
majstersztyk pionierki obozowej – pisali i pokazywali ją w gazetach
# Moja pierwsza kwaterka, zastępową była Kasia, drużynową Patrycja.
Była to ciężka fizyczna praca, nigdy wcześniej nie robiłam sama pryczy,
stojaków na plecaki, półek. Satysfakcja ogromna, już później kwaterka nie
była dla mnie wyzwaniem
# Chyba jakoś nigdy nie udało mi się na nią trafić
# Poczucie mocy sprawczej i dobrze zrobionej roboty – bezcenne
# Dla wielu najfajniejsza część obozu
# Najlepsza część obozu – praca i głupawki
# Nieudane kopanie latryn przed obozem w Banicy – każda wykopana
dziura zamieniała się w małą sadzawkę z powodu deszczu i podziemnych
strumieni
# Byłem dwa razy, później nie udało mi się z racji innych planów. Niemniej przyjemne było poczucie używania sprzętu i udogodnień (latryna,
pomost, itp.), które się własnoręcznie zbudowało. Pamiętam też spanie
w jednej beczce na plecakach. Klimat był niepowtarzalny

’00 - ’10
# Niewyspanie i dużo pracy na pionierce – od 4.30 do 23.00, byłam tak
załamana, że mało się śpi, że płakałam
# Budowanie bramy z kształcie czołgu; najgorsza kwaterka – na obozie
w 2015 w górach, cały czas pracowałem kilofem, kopiąc ziemiankę, więc
byłem w tym specjalistą, ale ponieważ nie było jeziora ani mięsa – nie
mieliśmy sił i czuliśmy się bardzo brudni; najlepsze – budowanie pomostów i pieca
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# Na obozie w Świeradowie w 2000 z powodu kamieni nie dało się nic
wykopać – nawet kilofem; dla żartu wbijaliśmy gwóźdź Calineczkę, bardzo trudno się go później wyjmowało na rozwałce
# Największą frajdą były owoce, czekolada, arbuzy; cały sprzęt transportowaliśmy koleją, a potem ciągnikiem i autem z przyczepką, nikt nie
miał własnego jedzenia; lubiłem budować pomost, ważna była estetyka,
jechaliśmy zgraną ekipą
# Na obozie w 2014 pionierka trwała przez tydzień, a my jako komenda
kończyliśmy ją przez dwa tygodnie, w końcu pomogli nam Jean-Pierre
i Marcin i skończyliśmy; na pierwszym obozie miałam harc, żeby pójść
do wsi i Gabi ciągle miała mówić śpiewając psalm, ktoś miał nakarmić
kury, każda z nas miała zrobić kisiel, a ja miałam znaleźć i dosiąść konia – ale właściciel się na to nie zgodził, gdy już znalazłyśmy tego konia,
bo był to koń pociągowy; Kuba za batona zgodził się udawać konia i dzięki temu zaliczyłam to zadanie
# Uwielbiałem je. Najcięższa kwaterka była w Świeradowie-Zdroju
w 2001 – próba kopania latryn niemalże w skale było prawdziwym wyzwaniem. No i budowa stołówki na rzece to było coś
# Śpiewanie piosenek Kaczmarskiego podczas kopania latryny i ochrzan
od szczepowego, że cały las nas słyszy. Potem śpiewaliśmy ciszej
# Na obozie w Zieleńcu spałem z Pawłem na zwiniętych namiotach, bo nie
starczyło dla nas łóżek – i dzięki temu nie marzliśmy, przykryci kocami,
a koledzy na brezentowych łóżkach co rano byli zmarznięci; piec mieliśmy
z cegieł, które wieczorem braliśmy sobie do śpiworów, żeby się ogrzać
# Na kwaterki jeździł głównie NSZ i przygotowywał latryny, kuchnię, maszt flagowy i bramę, Skrzydła i pozostałe drużyny przyjeżdżały
na pionierkę, na której przez tydzień budowaliśmy podobozy. Niekiedy
żmudna robota, zwłaszcza przy robieniu zeriby, ale często efekt był niezły, z pryczy i raszek nieraz byłyśmy naprawdę dumne
# Byłam raz i super to wspominam, bo choć, jako dziewczyny, od razu
wysłali nas do mycia naczyń i szycia kanadyjek, to udało się mnie i innym
Wiązankom postawić supersanitarkę
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# Byłem na każdej kwaterce na obozach na jakich byłem (z jednym wyjątkiem) i mogę szczerze powiedzieć, że kwaterka to jest po prostu kupa
roboty – od rana do wieczora. Jedyny czas na odetchnięcie to po pracy
po kolacji ale nie ma co za długo siedzieć, bo pobudki bywają o szóstej rano
# Kopanie latryny „dla dziewczyn musi być głębsza” i jazda na traktorze
# Byłem na dwóch kwaterkach. Na pierwszej było super, a na drugiej
nie. Na pierwszej było luźno, mieliśmy świetną ekipę, bardzo dobrze się
bawiłem i robiliśmy coś dobrego dla szczepu. Na drugą pojechałem z nastawieniem, że skoro na pierwszej było super, to na drugiej też będzie,
ale niestety mieliśmy rozgrzewki które były strasznie głupim pomysłem
i doznałem jakiejś kontuzji kręgosłupa. Na szczęście udało mi się zdezerterować z odwiedzającymi nas Jankiem i Iką nad morze, co było fajne, co
bardzo miło wspominam, ale to nie była fajna kwaterka
# Nigdy nie byłam, zawsze trochę żałowałam i byłam pod wrażeniem
powstawania całej infrastruktury
# Chyba termin ten dotyczył kwatermistrzostwa, które jechało z wyprzedzeniem, rozbijało namioty oraz kuchnię, ewentualnie zbijało prycze,
sienniki i tym podobne, trzeba także było wykopać latryny obozowe (nie
wiem, czy współczesne pokolenia znają te ekologiczne toalety?)
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#jedzenieObozowe
Chleb się chlebie, chleb się chlebie,
bo nad chleb być może co,
Chleb się chlebie, chleb się chlebie,
niech ci nigdy nie zabraknie drożdży, wody, rąk, ni ziarna…

'50 - '60
# Cały kocioł kisielu
# Robione, niestety, przez harcerzy, była specjalna grupa kwatermistrzowska
# Sami gotowaliśmy, chociaż mam 80 lat, to do dzisiaj koledzy mi wypominają, jak na dyżurze nie mogliśmy rozpalić ognia pod piecem, a kiedy
już się udało, to za wcześnie włożyłem do garnka cały makaron do letniej
wody (żeby się szybciej ugotował), wszystko się rozgotowało i obiad zamiast o 14.00, to był o 18.00
# Sami gotowaliśmy na obozie w Wisełce, zazwyczaj obiad był gotowy
dopiero w porze kolacji, aż mój zastęp zaczął obieranie ziemniaków już
podczas nocnej warty i dzięki temu zdążyliśmy na czas; monotonne obozowe jedzenie bardzo się urozmaiciło gdy dostałem od Chrzana książkę
„kuchnia harcerska”, przyrządzone wtedy jajka w sosie musztardowym
i kotlety schabowe wszyscy długo wspominali; pamiętam dyskusje tradycjonalistów harcerskich, czy wypada gotować obiad na piecu, zamiast
na ognisku; w maszynkach spirytusowych paliliśmy denaturatem – ponieważ puszki były zazwyczaj nieszczelne, najgorzej było iść w szeregu
za kimś kto miał taką puszkę w plecaku
# Mleko w proszku, amerykańskie, sami wszyscy gotowali, każdy zastęp
sam szykował jedzenie, wszyscy razem staliśmy przy stole; całe jedzenie
kupowaliśmy od chłopa – nabiał, kiełbasę, mleko
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’70 - ’80
# Głusko – paprykarz szczeciński na każdą okazję, chleb z cukrem na deser; Jarkowice – mleko w proszku Flisana z darów (duża fioletowa puszka
z rysunkiem kobiety) jedzona jako deser na sucho albo w papce na kolację;
Serek Reagana – luksusowy cheddar traktowany przez nieuświadomionych jak zwykły Podlaski
# Pamiętam jako dość monotonne, luksusem była kanapka żółtym serem, nauczyłam się nie wybrzydzać, obleśne było mycie menażki w misce, w której pływały resztki jedzenia innych i niefajnie było plucie
na kanapki, by je sobie zarezerwować, nie chodziłam głodna, ale było
ubogo
# Całkiem niezłe
# Obóz w Starym Wierzchowie – pewnego dnia kuchnia przypiekła
kaszę. W całej okolicy czuć było, że to się nie da zjeść, ale obiad był
w planie, więc wszyscy przyszli i pobrali jedzenie. okazało się też,
że dodawany gulasz był fatalny, więc nie pomogło branie składowych
obiadu osobno. Po zupie wszyscy siedzą, coś tam dłubią. Nagle nad
stołem leci porcja przypalonej kaszy i trafia nie tego, co miała, ten odrzuca, też źle trafia. Ten, co dostał już, nabiera na łyżkę swoją porcją,
za chwile czterdzieścioro osób obrzuca się obiadem. Jak pamiętam,
jako komendant też się w to włączyłem – bo obiad był fatalny! Nigdy jeszcze tak szybko nie zjedliśmy tak emocjonującego obiadu. Mycie mięsa – obóz w Sierosławku – na dyżurze w kuchni myłem mięso
na pomoście. Przynoszę je do kuchni, a kwatermistrz Roman mówi
„zobacz tu” i tu są jeszcze jaja much, musisz je dokładnej umyć, miejsce
przy miejscu natrzeć solą… Nie mieliśmy wtedy lodówek, a ziemianki
nie były tak głębokie, jak później zaczęto budować. Zabrałem więc
szczoteczkę, taką kuchenną, jak do rąk i umyłem dokładnie mięso.
Na drugi dzień był z tego gulasz, zjadłem ze smakiem, bo sam wcześniej dokładnie je umyłem
# Dyżury w kuchni; szorowanie kotłów; tradycyjna grochówka; szykowanie kanapek… Smaczne
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# Sami przygotowywaliśmy posiłki. Wszystko wtedy wszystkim smakowało. Cały dzień na świeżym powietrzu znakomicie poprawiał apetyt.
Dla mnie tylko jedna rzecz była niestrawna: słodzona herbata z obozowego kotła. Brrr… Do dziś pamiętam smak pierwszej gorzkiej herbaty
po powrocie z obozu. To mnie godziło z koniecznością powrotu

’90
# Jedzenie z darów amerykańskich – jajka w proszku, bułki dziesięcioletnie
# Wujek – nasz lekarz, mega kochany człowiek, dobry duch każdego
obozu, lekarz chorób i dusz, miał leki – różowe galaretki jeszcze z wojny
w Wietnamie
# Przez pierwsze parę lat – okropne, w domu nie jadłam dżemu,
a na obozie to był rarytas; dawaliśmy stary chleb, żeby mniej szło; kisiel
z ćmą – żaden problem; raz wylał nam się sos – zbieraliśmy łyżką to, co
się dało zebrać; do dzisiaj mam uraz do pulpetów w sosie
# Z tym było zawsze krucho, chleb – zawsze był dwa-trzy dni przeleżany,
bo wtedy ludzie mniej jedli, a do tego puszki amerykańskiej armii z Iraku:
jajecznica z proszku, sok z puszki, bułki dziesięcioletnie, ciastka z masą
czekoladową – niedobre, ale ludzie i tak wynosili to z magazynu
# Często obozy miały swoją charakterystyczną „potrawę” z darów. Przeterminowane Danio, ice tea, zapasy amerykańskie z Kuwejtu i wojskowe
bułki z dwudziestoletnia datą ważności
# Ciągle go było mało
# Paprykarz pozostawił uraz, poza tym w Banicy `96 był chyba co drugi
dzień, jedzenie makaronu z sosem pomidorowym i połówką jajka. Z plusów: konkursy kulinarne, zupa grzybowa (skłamaliśmy, że grzyby sprawdził wcześniej Wujek), kapusta z grulami Młodego Zdrady na zimowisku
w Małym Cichym, arcydzieło estetyczne, ziemniaki gładzone widelcem
# Na moim pierwszym zimowisku na konkursie kulinarnym zrobiliśmy
wszystkie pięć konkursowych potraw z kisielu i paluszków. Komisja tego
nie doceniła, w dodatku paluszki szybko namakały, ale przynajmniej mieliśmy pyszne jedzenie dla naszego zastępu, nic nie zostało
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# Paprykarz szczeciński i keczup jako dodatek do każdego dania. Oraz to,
że wszyscy zazdrościli wegetarianom, bo jako pierwsi dostawali kanapki
z żółtym serem i dżemem, a dla nas zostawała mielonka i paprykarz lub
sama margaryna. Jedzenie przechowywane było w ziemiankach. Na moje
pierwsze obozy jeździł z nami Wujek (lekarz). Pamiętam jakiś dyżur kuchenny, gdzie z Wujkiem zastanawialiśmy się, czy mięso z ziemianki
jeszcze nadaje się do jedzenia. Opinia była taka, że dopóki nie było robaków – można jeść, tylko trzeba wypłukać, jeśli jest śliskie. Na obozie
w Dzikach (chyba) byłam kwatermistrzem/kucharką. Na obiad wymyśliłam kotlety mielone. Lepiliśmy je i smażyliśmy do wieczora – jeszcze
długo po obiedzie – tyle ich było. Potem robiłam już tylko jedzenie, które
dało się ugotować w parowniku
# Nie wiem jak, to było możliwe, ale wracałam z obozów z dodatkowymi
kilogramami do zrzucenia, to chyba dlatego, że budził się we mnie instynkt
przetrwania – trzeba się najeść, póki jest jedzenie, bo nie wiadomo, kto
jutro będzie miał dyżur w kuchni… Ale tak na serio – brak zarzutów
# Kto był na obozie, ten wie. Wielu z nas nauczyło się na nich jeść „potrawy”, które w domu rodzinnym raczej uważane były przez nas za mało
atrakcyjne. Po dziś dzień nie tknę paprykarza, a ryżu z cynamonem i cukrem nie uważam za danie obiadowe
# Cały obóz jedliśmy tylko ser pomarańczowy i wielkie kostki, a to wszystko z darów z Kościoła, które załatwiał Wujek – bułki były zdatne do spożycia przez sześć lat; pamiętam, że na obóz łatwiej było znaleźć miejsce,
niż zorganizować jedzenie; różne, na przykład ser plus dżem, bardzo często
paprykarz; kłopotem była woda zdatna do picia – zawsze musiała być
# Pamiętam gotowanie w parowniku dla stu osób, przypalenie iluśtam
kilogramów ryżu czy kaszy; gotowanie na zimowisku niesamowitej ilości
zupy – jakieś półtora litra na osobę; zwyczajowe odwiedzanie Jamy Michalika przy każdym przejeżdżaniu przez Kraków
# W Dzikach dostaliśmy kilka palet lekko przeterminowanej, ale nadającej się do spożycia ice tea w małych kartonikach. Chyba podczas
manewrów była gra, w której trzeba było znajdować te kartoniki i one
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działały jak życia – kto miał ich więcej, wygrywał. Do dziś mam przed
oczami facetów biegających po lesie z workami ice tea zrobionymi z koszulek
# W Błękitnej nauczyłem się szybko jeść; kto jadł wolno, jadł mało
# Byłam kucharką na obozie. Był to rok 1997. Podobno jedzenie było bardzo dobre! Dla mnie niesamowita przygoda, że miałam okazję planować
i przygotowywać jedzenie dla ponad osiemdziesięciorga osób
# Zawsze mało i zawsze to samo
# Czekolada w dużych ilościach ze słoika. Nieopisane puszki z darów
(nigdy nie było wiadomo, na co się trafi)
# Same obiady zależnie od kucharza od przeciętnych do przepysznych, ze
śniadaniami podobnie: od Kohorty do Więzi
# Gumy do żucia eukaliptusowe – normalnie bym nie tknął, ale na obozie
smakowały
# Pamiętam, że na moich dwóch pierwszych obozach w 1999 i 2000 chodziłem ciągle głodny. W kolejnych latach było już znacznie lepiej
# Niezapomniane amerykańskie jedzenie z akcji „Pustynna Burza” na zimowisku w Bańskiej Niżnej: „plastikowe” bułki, jajka w proszku i przeterminowany sok pomarańczowy w puszkach
# Bywało różne, raz lepsze, raz gorsze. Ale najlepiej wspominam przygotowywanie posiłków
# Przed wprowadzeniem kartek żywnościowych: paprykarz szczeciński,
dżem marchwiowo-dyniowy i pomarańczowy ser z darów US Army
# Kto pierwszy, ten ma kanapkę z dżemem! Reszta z pasztetem
# Zwykle słabe, na przestrzeni lat – im mniej uczestników, tym lepsza
jakość kuchni; najgorzej – mieć dyżur w kuchni podczas odwiedzin
rodziców
# Larwy much w paprykarzu – naprawdę je kiedyś znalazłem i od tego
czasu nie mogę jeść paprykarza szczecińskiego, ale kiedyś cała drużyna
umówiła się i na rajd wzięli chleb wyłącznie z paprykarzem
# Podczas fal i rajdów szybko znikające kanapki z karimaty. Obóz to był
jedyny czas kiedy nawet paprykarz miał swoją wartość
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# Pomarańczowy ser, bułki z niekończącym się terminem przydatności,
sok pomarańczowy z pływającymi osami
# Z pewnością uczy dzielenia się i poskramiania apetytu; pamiętam naleśniki dla całego obozu – kucharka piekła od samego rana do wieczora,
po trzy dla osiemdziesięciorga osób
# Moim zdaniem, wbrew powszechnej opinii, jedzenie obozowe jest naprawdę całkiem dobre. Kucharze się starają, bo wszyscy byli na miejscu
uczestników wcześniej

’00 - ’10
# Tajemnicę o zupie, którą przygotowałem na zimowisku, oraz przepis
na nią, zabiorę do grobu
# Coś paskudnego, sos pomidorowy every day – klasa sama w sobie, jeśli
ktoś tego nie przeżył, nie zrozumie. Z czasem jedzenie się poprawiało
# Nie jestem urażony do makaronu z czerwonym sosem, polubiłem kaszę gryczaną
# Śpiewanie przed jedzeniem, a jak za wcześniej zaczniesz jeść – to kara;
ogólnie jedzenie było niedobre i za mało, potem się to poprawiało, można
się było najeść jedynie podczas dyżuru w kuchni
# Duża zmiana zaszła na przestrzeni lat, od stawki żywieniowej na obozie
1 złoty na dzień, czyli makaron z czerwonym sosem i kanapka z pasztetem, do burgerów na grillu; kiedy byłam komendantką, przestałyśmy
oszczędzać na jedzeniu
# Korzystaliśmy z wojskowych puszek jedzenia, wkładając je do ogniska,
żeby się „gotowały”; na obozie codziennie był makaron z czerwonym sosem; sami zbudowaliśmy piec; kiedyś podchodziliśmy obóz na Mazurach,
ale wszystkich nas wyłapali, ale okazało się, że obóz był sponsorowany
przez Hochland i ugościli nas kanapkami z serkiem
# Czasami dobre, zależy kto gotuje, kiedyś Formozie podczas robienia
frytek wpadło do oleju plastikowe sitko, źle się to skończyło
# Bitwy o kanapki z mortadelą i z czekoladą, zasada – zawsze trzeba
wziąć kanapkę z wierzchu; przypalony ryż i kasza
357

# Pamiętna klątwa ryżu z musem jabłkowym – przez kilka lat z rzędu
na obozach ciążyła nad nami klątwa ryżu z musem jabłkowym, za każdym razem, kiedy zjadaliśmy go na obiad, tego samego dnia dział się jakiś
wypadek – komuś spadła żerdka na głowę, innym razem ktoś nieszczęśliwie wszedł w piłę, która wbiła mu się w nogę i tak dalej. Do dziś mam
obawy, jakie będą skutki zjedzenia tego dania!
# Generalnie okej, poza tym kadra się wyżywi
# Na obozie wszyscy byli niedożywieni, na pionierce przez trzy dni nie
było normalnego jedzenia i mycia, podczas zwiadu na tani dżem rzuciliśmy się jak na ambrozję; jedliśmy naleśniki pieczone na kiju, z dżemem
# Odnoszę wrażenie, że z roku na rok stawało się coraz lepsze. Z moich pierwszych obozów pamiętam jednocześnie twardy i przypalony ryż,
a z ostatnich curry na mleczku kokosowym
# Czerwony sos, przypalony ryż i zupa z butelki na manewrach. Długo
później sam zostałem kucharzem na pół obozu i jako ostatni mój obiad
z zastępem Więzi ulepiliśmy siedemset pierogów z serem i śliwkami
# To jest tak, że na początku nie znosiłem jedzenia obozowego, było niedobre – ten posklejany makaron i garnki mnie obrzydzały, ale w momencie
kiedy zacząłem „dojrzewać i dorastać”, to zacząłem je lubić. Może nie jakoś
bardzo kochać, ale wydaje mi się, że z obozu na obóz jest coraz lepsze
# Z moich pierwszych obozów pamiętam parszywy makaron z czerwonym sosem. Codziennie. Na ostatnich jedzenie było bardzo dobre, nie
zapomnę chociażby wykwintnego kurczaka w sosie musztardowym autorstwa Iki, czy ogromnych schabowych, które zrobiła nam Marlena
# Pamiętam smażenie kotletów na obozowej kuchni, niekończące się
obieranie ziemniaków i zmywanie garnków. Ale ogólnie wszyscy przeważnie byli bardzo głodni i raczej narzekali na jego małą ilość niż jakość
# Musiało smakować, sami je po kolei szykowaliśmy; niektórzy mieli
z tym problem; ja wychowana na stołówkowym wikcie nie
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#chojraczenie #hartDucha
Chłopcy silni jak stal, oczy patrzą się w dal […]
Hej, sokoli nasz wzrok, w marszu sprężysty krok

’50 - ’60
# Wejście na szczyt masztu, około dziesięciu metrów, i zdobycie Lekkiej Stopy
# Wszyscy kozaczyliśmy, jeden przed drugim; podczas obozu nad Jeziorem Charzykowskim wypłynęliśmy starą rybacką krypą mimo burzy,
żeby poćwiczyć żeglowanie, jeden z harcerzy dopiero na środku jeziora,
kiedy pękła płetwa sterowa, przyznał się, że nie umie pływać

’70 - ’80
# Sprawności: Seta (sto kilometrów w dobę), Masochista (odporny
na komary)
# Przyjazd na obóz na koniu pożyczonym we wsi od chłopa, na oklep;
chojraczenie było też dla nas stylem życia
# Często robiliśmy rzeczy szalone z dzisiejszej perspektywy. I jako rodzic
chyba bym nie pozwoliła moim dzieciom na przykład chodzić samym
po lesie zimą. Trzy kije lub inne tego typu kary, omdlenia, ciągłe niewyspanie, robienie masy kilometrów na falach z ciężkimi plecakami. Myśmy
lubili się tak jakoś umęczyć wtedy, ubłocić i paść
# Mieliśmy ambicje, żeby być komandosami, nie poddawać się, największym marzeniem było dołączenie do kręgu Cichociemnych. Przepiękna
anegdota z tym związana: przebudzony w środku nocy na zimowisku
Piotr, zmuszany, żeby wyjść na zimną noc, stawiał opór i się rozklejał
i ktoś na niego huknął: „co ty jesteś: komandos czy guma od gaci?!”
a Piotr na to „guma od gaci”, byle nie wychodzić. To powiedzenie się
potem utrwaliło „guma od kaleson” albo „guma od gaci”

359

# Kąpiel w Sanie na samym początku obozu wędrownego – w pełnym
umundurowaniu i suszenie wszystkiego po niej, a zwłaszcza banknotów
i dokumentów z pieczątkami; ale pamiętałem też zawsze o tragicznych
wypadkach śmiertelnych – utopieniu się jednego z harcerzy na obozie
(porwanego przez nurt rzeki), śmierci Hani w Tatrach, zawsze to miałem
z tyłu głowy jako instruktor – żeby było bezpiecznie
# Nigdy nie przepadałem

’90
# Rzeczy klimatyczne, chociaż bardzo niebezpieczne, na przykład przechodzenie przez nieczynny most, albo palenie ognisk w miejscach niedozwolonych
# Raczej nie mam skojarzeń, ale pamiętam na Rajdach Świętokrzyskich
przygotowania, żeby dobrze wyglądać oraz wchodzenie ze śpiewem
na ustach; frajdę sprawiało nam bycie najlepszymi, przekonanie, że musimy być przykładowym środowiskiem, zajmowaliśmy wysokie miejsca
w Rajdach Świętokrzyskich, wygrywaliśmy różne biegi nocne, mieliśmy
tytuł Drużyny Hufca, robiliśmy wszystko najlepiej, jak potrafiliśmy
# Przełamywanie własnego strachu, młodzieńcze głupoty, rywalizacja,
łapanie tężyzny fizycznej
# Apele na zimowisku w umundurowaniu letnim, duża głupota, jak dziś
uważam
# Sprawność Masochisty – stanie bez ruchu przez określoną ilość minut
w miejscu, gdzie było bardzo dużo komarów. Sprawność miała trzy stopnie. Stać trzeba było oczywiście w krótkim rękawie i krótkich spodniach
i spódnicach
# Oj chojracy się zdarzali – chyba mają więcej do opisania w punkcie
o kontuzjach
# Myślę, że to należy je traktować jako nieodłączny element rozwojowy,
pojawia się oczywiście zwłaszcza wśród chłopaków (bo u dziewczyn tym
mianem się tego chyba nie określa), a swoje apogeum osiąga… w każdej
grupie wiekowej
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# Ja chojraczyłam z rozsądkiem; chłopacy robili Stówę; Maciej kłócił się
z Wujkiem o swoje szalone pomysły z młodszoharcerską drużyną
# Sprawność Masochisty (odpornego na ugryzienia komarów)
# Chojraczenie? Każdy dzień, wszystkie trasy górskie, wszystkie noclegi
# W dzień, w nocy, ciepło, zimno – spanie w lesie, krótkie spodenki
na śniegu, przełamywanie barier, które mamy jako dzieci – to wszystko to hart ducha. W harcerstwie człowiek się tego uczył, wychodzenia
poza własne ograniczenia. Można mało jeść i spać, a być uśmiechniętym.
To mi zostało po harcerstwie. Harcerstwo było czasem obserwowania
i podglądania starszych harcerzy, że można pojechać zimą w dwie-trzy
osoby w Bieszczady, że można jechać stopem, wspinać się – to mnie inspirowało do innych doświadczeń – jeżdżenie stopem po Polsce, potem
po Europie, a potem po świecie
# Cały czas robiliśmy wspaniałe, ale jednocześnie nieodpowiedzialne rzeczy – harcerskie Anioły Stróże mają nieźle powyrywane pióra z tyłków
# To słowo kojarzy się z większością naszych działań, szczerze mówiąc
# Niektórym zostało na długie lata
# Powrót na skróty przez bagno do obozu. Było to dwa kilometry w linii
prostej, a brodziliśmy w błocie ponad dwie i pół godziny
# Nie przypominam sobie
# Zimowe wyjazdy w Tatry

’00 - ’10
# Sprawność mnicha tybetańskiego – wytrzymać w zimnym strumieniu
pod wodospadem, nikt nie ucierpiał, ale nie było to przyjemne, wszyscy
ukończyli i zdobyli sprawność
# Walki z pijanymi lokalsami, podchodzącymi nas na obozach
# Kiedyś czekaliśmy na punkcie na nasypie kolejowym, zeszliśmy, gdy jechał pociąg ale i tak się zatrzymał, wyskoczyli sokiści z psem i nas gonili
# Zdecydowanie góry zimą, przyznawanie się na apelu do rzeczy, których
się nie zrobiło
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# Obozowanie przez miesiąc w lesie – w Szkocji, gdzie teraz mieszkam,
ludzie w ogóle nie wierzą, że to jest możliwe, tym bardziej w dzisiejszych czasach
# Kiedy miałem nadawany naramiennik wędrowniczy, jednym z zadań
było rozpalenie ogniska wraz z chłopakami. Stwierdziliśmy, że rozpalimy
największe, jak tylko się da, a później z nudów skakaliśmy przez ścianę
ognia. Pamiętam obraz wyskakującego z płomieni Kubę, któremu paliły
się wszystkie luźne niteczki przy mundurze
# Typowa cecha Cichociemnych
# Zazwyczaj kończyło się kontuzjami. Pewnego razu na kwaterce Miron
postanowił, że przeskoczy na BMX-ie. Zrobił sobie rampę z blatu, wziął
rozpęd i było słychać tylko bardzo głośny krzyk nawet sto metrów od
miejsca zdarzenia
# To nie w moim stylu
# Mi zawsze było do tego daleko. I chyba nie żałuję, bo często źle się
to kończy
# W drużynie starszoharcerskiej na porządku dziennym, zwłaszcza wśród
elity – grupy skaczącej na spadochronach
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100 na 100-lecie, czyli ludzie Błękitnej Czternastki
hm. Paweł Zygarłowski
Myśląc o historii naszego środowiska, bardzo często opowiadamy ją
nie tylko poprzez daty i fakty, ale także wspominając ludzi, którzy Czternastkę tworzyli, brali na siebie odpowiedzialność za jej losy ale też byli
przez nią kształtowani. Nasze poczucie przynależności do środowiska budowane jest także poprzez dumę z ludzi, którzy w nim byli i potem „coś w
życiu osiągnęli” i „coś ciekawego zrobili”. Oczywiście losy indywidualne
były bardzo różne. Wybory ideowe i życiowe nie zawsze jednoznaczne i
nie zawsze godne naśladowania – pewnie w niektórych wypadkach powiemy, że prowadziły na manowce. Z pewnością też wielu z nas może
mieć też bardzo różne zdanie na temat losów tej samej osoby. Nie da się
jednak oderwać indywidualnych losów w poszczególnych pokoleniach
od czasów w jakich przychodziło im żyć i działać, nie da się uciec od
doświadczeń, które były udziałem wszystkich Polaków.
Niemniej jednak warto chyba przypomnieć sylwetki tych z nas, którzy
„trochę mocniej zaznaczyli w życiu swoją obecność”. Starając się stworzyć
taki zbiorowy portret ludzi Błękitnej Czternastki, trzeba było zdecydować o kryteriach takiego a nie innego wyboru. Obok spełniających oczywiste kryterium istotnego wkładu w funkcjonowanie drużyny i szczepu
uwzględniono osoby, które pełniły także ważne funkcje w strukturach
władz harcerskich. Poza nimi na liście znalazły się osoby, które pełniły
ważne funkcje polityczne i społeczne, osiągnęły sukcesy organizacyjne,
naukowe, sportowe, zaznaczyły istotnie swoją obecność w życiu gospodarczym czy w jeszcze inny sposób robiąc coś ciekawego wyrosły ponad
przeciętną. Osobną grupę stanowią ci, którzy zginęli w okresie II wojny
światowej – czasem walcząc z bronią w ręku, a czasem tylko dlatego,
że zostali uznani za niebezpiecznych dla okupanta z Zachodu czy ze
Wschodu. Znajdziecie tu też nazwiska tych osób, których śmierć była
dużym i ciężkim doświadczeniem dla całego naszego środowiska w czasach pokojowych, bo i taką lekcję życia nierzadko przechodziliśmy.
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Siłą rzeczy lista nie powinna mieć charakteru zamkniętego, a jej autor,
mimo chęci dołożenia należytej staranności, a z pewnością nie ze złej
woli, pominął tych, o których nie wiedział a może po prostu nienależycie
docenił. Samych instruktorów działających lub wywodzących się z naszego środowiska doliczyliśmy się przecież ponad dwustu, w tym ponad
trzydzieścioro zdobyło stopień harcmistrza, około pięćdziesięcioro stopień
podharcmistrza, a sto – stopień przewodnika. Nie znamy dalszych losów
wielu Czternastaków – dlatego na symbolicznej pozycji „14” znajduje się
„Czternastak” – to miejsce dla każdego z nas, tych którzy nosili błękitną
chustę – niewymienionego tu z imienia i nazwiska.
Praca nad listą była też procesem odkrywania fragmentów historii
często dotychczas środowisku nieznanej i niespopularyzowanej. Największym chyba odkryciem w tym zakresie jest fragment tekstu zamieszczonego w wydawanym przez Instytut Zachodni Przeglądzie Zachodnim (nr
3/2015) autorstwa Piotra Skubiszewskiego „O moim bracie”, który warto
przytoczyć w całości: „Nasz Krzysztof jeździł wtedy konno z Krzysztofem, synem wujostwa i paradował w nowiutkim mundurze harcerza
»Błękitnej Czternastki«, drużyny działającej przy „»Marcinku«”. Dotychczas nikt chyba nie wiedział, że minister Krzysztof Skubiszewski był tuż
przed wojną członkiem naszej drużyny.
Lista jest okazją do pokazania historii naszego środowiska w trochę
inny sposób – nie poprzez ciąg faktów, analizę zachodzących procesów
i śledzenie powiązania historii drużyny i szczepu z historią harcerstwa czy
szerzej historią naszego kraju. To skrótowa historia ludzi i ich losów – zarówno w czasie gdy na co dzień chodzili w mundurach z błękitną chustą;
jak i później, kiedy już stawali się częścią dorosłego społeczeństwa – to
także historia wkładu, który jaki jako ludzie z Czternastki wnieśliśmy
w rozwój naszego kraju.
Praca nad tą lista przywołała wreszcie stare pytanie, na które czasem
staraliśmy się odpowiedzieć sobie – szczególnie w instruktorskim kręgu:
do jakiego stopnia harcerstwo i Błękitna przyczyniły się do wychowania
ludzi nietuzinkowych, a w jakim zakresie była na to „skazana” bo tacy lu367

dzie po pierwsze trafiali do „Marcinka” a po drugie ze względu na swoje
naturalne predyspozycje przywódcze i organizacyjne znajdowali miejsce
na ich rozwój w harcerstwie? Co do tego, że właśnie w „Błękitnej Czternastce” te umiejętności mogliśmy zdobywać i rozwijać, nigdy wątpliwości
nie mieliśmy …
Na koniec, jako autor, chciałbym też podziękować osobom, które
wsparły mnie swoją wiedzą i znajomością osób, które działały w Czternastce w poszczególnych okresach a w szczególności: Pawłowi Łączkowskiemu (lata pięćdziesiąte), Maciejowi Musiałowi (lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte) oraz Przemysławowi Smulskiemu (lata siedemdziesiąte).
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1. Przemysław Alexandrowicz – Czternastak w latach 70. Senator RP
VI kadencji (2005–2007). Działacz samorządowy – Radny Miasta
Poznania (1994–2005 oraz od roku 2014), w latach 2002–2005 przewodniczył radzie miasta.
2. Jacek Appelt – Czternastak w latach 50. „Naczelny żeglarz” obozu w
Małych Swornegaciach nad jeziorem Charzykowskim w 1961 roku.
Współtwórca polskiego lasera argonowego.
3. Zbigniew Awzan – przyboczny Drużyny Czerwonych Beretów w pierwszej połowie lat 70. Przewodnik. Zginął w trakcie skoku spadochronowego na lotnisku w podpoznańskim Ligowcu w kwietniu 1972 roku.
4. Wacław Baehr – w Czternastce w latach 50., prawa ręka „Chrzana”.
Podharcmistrz. Tłumacz przysięgły języka angielskiego.
5. Grażyna Banaszkiewicz – drużynowa 14 PDH Żeńskiej w latach
1969–1971. Podharcmistrzyni. Reżyserka telewizyjnych filmów dokumentalnych, poetka i dziennikarka.
6. Hieronim Bartoszewski – Czternastak w II połowie lat 20. Lekarz.
Zaangażowany w liczne działania PCK, uczestnik delegacji identyfikującej zwłoki polskich oficerów w Katyniu. Zastępca szefa sanitarnego Okręgu Warszawskiego AK. Powstaniec Warszawski, komendant
szpitala powstańczego przy ulicy Mokotowskiej, uczestnik rozmów
kapitulacyjnych. Po wojnie aresztowany przez NKWD. Współorganizator polskiej służby zdrowia we Wrocławiu.
7. Halina Bobrowska – członkini Młodzieżowego Kręgu Instruktorskiego na przełomie lat 60. i 70. Harcmistrzyni. Doktor nauk medycznych.
Ordynator Oddziału Hematologicznego Szpitala Dziecięcego św. Józefa w Poznaniu. Przewodnicząca Oddziału Wielkopolska Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.
8. Włodzimierz Bogaczyk – szczepowy Błękitnej Czternastki w latach
1991–1993. Harcmistrz. Na przełomie 1985 i 1986 roku aresztowany
i skazany za kolportaż prasy podziemnej i relegowany ze studiów na
UAM. Dziennikarz Gazety Wyborczej. W latach 2005–2014 redaktor
naczelny Gazety Wielkopolskiej.
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9. Tomasz Bonusiak – członek Poznańskiej Czarnej Trzynastki (grupa
instruktorów z Błękitnej XIV wspomagała odtworzenie i działalność
tej drużyny, a jej członkowie w celach szkoleniowych jeździli na nasze
obozy), utopił się na oczach uczestników obozu wędrownego w Bieszczadach w 1976 w Zalewie Solińskim. Nie nosił błękitnej chusty, ale
„był jednym z nas”
10. Grzegorz Bręborowicz – Czternastak w latach 50. Profesor nauk
medycznych, Rektor Akademii Medycznej (2002–2007) a następnie
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
(2007–2008).
11. August Chełkowski – Czternastak w latach 40. oraz 50. Drużynowy
i plutonowy. Podharcmistrz. Rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach
1981–1982 i jedyny polski rektor internowany w okresie stanu wojennego. Senator RP w I, II, III oraz IV kadencji. W latach 1991–1993
Marszałek Senatu RP.
12. Jerzy Chrzanowski „Chrzan” – szczepowy Błękitnej Czternastki w
latach 1957–1961. Harcmistrz. Uczestnik Zjazdu Łódzkiego. Dwukrotnie brał czynny udział w reaktywowaniu pracy drużyny (1945 oraz
1957). Od 1965 roku „dobry duch Czternastki” przez kolejne pięćdziesiąt lat. Radca prawny i rzecznik patentowy, współtwórca samorządu
zawodowego rzeczników patentowych RP.
13. Czesław Cyraniak – Czternastak – w drużynie w połowie lat 20. –
bokser – reprezentant Polski na olimpiadzie w Berlinie (1936).
14. Czternastak – harcerka, harcerz – w Błękitnej Czternastce pomiędzy
1919–2019.
15. Stanisław Dedio – profesor Marcinka – współinicjator nadania drużynie imienia hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Członek Eleusis – w
1917 drużynowy i hufcowy w Zakopanem.
16. Aleksander Dominiczak – drużynowy męskich drużyn Cichociemni
i Formoza (2008–2013). Podharcmistrz. Komendant Hufca Siódemka
w Poznaniu w latach 2013–2015, instruktor Wydziału Starszoharcerskiego Głównej Kwatery ZHP.
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17. Marian (o. Stanisław) Dobecki – Czternastak, plutonowy. W drużynie na przełomie lat 20. i 30. Podharcmistrz. Dominikanin. W latach
1945–1947 kapelan harcerski w Trójmieście.
18. Patryk Filipiak – Czternastak w II połowie lat 90. Przyboczny w DM
Załoga oraz I DM Cichociemni. Doktor nauk prawnych. Współtwórca nowego Prawa Restrukturyzacyjnego. Członek zespołów Ministra
Gospodarki oraz Ministra Sprawiedliwości zajmujących się zagadnieniami legislacyjnymi. Ekspert Banku Światowego.
19. Jan Futro – pierwszy szczepowy „Błękitnej Czternastki” po ponownym odrodzeniu jej działalności w latach 1966–1968. Sędzia Sądu
Apelacyjnego w Poznaniu.
20. Stanisław Gajewski – Czternastak – w drużynie w pierwszej połowie
lat 20. Sprzeciwiał się zmianie patrona drużyny z Waleriana Łukasińskiego na hetmana Żółkiewskiego – relegowany z Liceum Marcinkowskiego. Współzałożyciel Czerwonego Harcerstwa TUR na terenie
Poznania.
21. Włodzimierz Gedymin – Czternastak – w drużynie w pierwszej
połowie lat. Pułkownik Wojska Polskiego. Pilot lotniczy. W trakcie
kampanii wrześniowej 1939 dokonał trzech zestrzeleń samolotów niemieckich (w tym dwa w dniu 2 września). W konspiracji w Wydziale
Lotnictwa KG AK. Współorganizator akcji Most III – lądowania na
polskiej ziemi alianckiego samolotu, którym przyleciał do Polski Jan
Nowak-Jeziorański a zabrano na Zachód zdobyte części rakiety V2.
Honorowy obywatel miasta Poznania.
22. Wiktoria Goińska – harcerka ze szczepu Czternastka (ZHR). Zginęła
tragicznie na obozie w Borowym Młynie w 2012 roku przygnieciona
zwalonym przez burzę drzewem.
23. Dorota Goraj – podharcmistrzyni HR. Drużynowa gromady zuchowej Leśne Imperium i zastępczyni komendanta Błękitnej Czternastki
(2013–2017). Komendantka Hufca Siódemka w Poznaniu (od 2018)
24. Jan Gostomski – podharcmistrz, Czternastak. W drużynie na początku lat 30. Zamordowany w 1940 roku w Katyniu.
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25. Maciej Graczyk – szczepowy „Błękitnej Czternastki” 1996–1998.
Harcmistrz. Komendant Hufca Siódemka w Poznaniu w latach 1998–
2000. Uczestnik Zjazdu ZHP. Współzałożyciel Woda Góry Las –
składnicy harcerskiej i sklepu ze sprzętem turystycznym. Podróżnik,
Kapitan Jachtowy, nurek, animator mających kilkunastoletnią tradycję
wydarzeń integrujących środowisko wywodzące się z członków szczepu z lat 90.: spotkania kolędowe oraz Rejsu Męskiego.
26. Maciej Gramacki – Szczepowy Błękitnej Czternastki w latach 2001–
2004. Harcmistrz. Współorganizator Wintercampu – jednej z najważniejszych imprez outdoorowych w Polsce. Razem z trzema braćmi zorganizował i uczestniczył w mających charakter charytatywny
przedsięwzięciach: zdobyciu Korony Gór Polski (28 szczytów) w 24
godziny oraz sztafetowym biegu (pieszo, rower, kajak, rolki) z Rys na
Hel. Wraz z małżonką oraz trojgiem dzieci (6,8,10 lat) odbyli podróż
dookoła świata przez 14 krajów.
27. Marcin Grottel – Czternastak w pierwszej połowie lat 80., drużynowy
drużyny męskiej Cichociemni. Współtwórca i animator działalności
Stowarzyszenia Błękitna Czternastka.
28. Wiktor Haglauer – Czternastak w latach 40. Wieloletni nauczyciel
wychowania fizycznego w Marcinku. Koszykarz KKS Lech Poznań.
Mistrz Polski w latach 1955 oraz 1958, a następnie przez trzydzieści
lat trener drużyny KKS Lech Poznań.
29. Agnieszka Hyży (ob. Szanecka) – przyboczna DŻ Leśna w latach
1994–1997. Harcmistrzyni. Współzałożycielka i Komendantka Szczepu Bractwo Kruka i Kojota w Poznaniu. Przewodnicząca poznańskiego kręgu Ruchu Całym Życiem. Członek Zarządu Piątkowskiej Szkoły Społecznej.
30. Andrzej Jajszczyk – Czternastak w II połowie lat 60. Profesor nauk
technicznych specjalizujący się w problematyce sieci i węzłów telekomunikacyjnych. Członek korespondent PAN. Dyrektor Narodowego
Centrum Nauki w latach 2011-2015. W roku 2002 otrzymał Nagrodę
Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (tzw. Polskiego Nobla).
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31. Wacław Janke – harcmistrz – drużynowy 14 PDH w latach 19241925. Działał w Komendzie Chorągwi i Hufcu w Wągrowcu. Ksiądz –
proboszcz w Jaktorowie. 10 września 1939 rozstrzelany przez Niemców
koło Kłecka.
32. Jan Jasiński – harcmistrz – drużynowy 14 PDH w latach 1923–1924
oraz 1926–1928. Nauczyciel wychowania fizycznego w Marcinku, wieloletni opiekun drużyny ze strony szkoły. Komendant obozu pomorsko-wielkopolskiego na zlocie w Spale, wieloletni instruktor Wydziału
Obozów Komendy Chorągwi Wielkopolskiej ZHP – Wydział obozów. Uczestnik wyprawy instruktorskiej do USA w 1936 roku. Autor
popularnego podręcznika harcerskiego Gry i ćwiczenia terenowe oraz
książki Palant. W wyniku zakażenia po postrzale w trakcie Bitwy nad
Bzurą umiera 11 października 1939.
33. Oleg Kapliński – Czternastak w latach 50. Profesor nauk technicznych, pracownik Politechniki Poznańskiej, prodziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska (1987-1993). Doktor honoris causa
Uniwersytetu im. Gedymina w Wilnie.
34. Roman Karaś – szczepowy „Błękitnej Czternastki” w latach 19851986. Podharcmistrz. Współzałożyciel Towarzystwa Edukacji Bankowej SA i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Obecnie grupa
ta stanowi największą w Polsce niepubliczną instytucję edukacyjną kształcącą w szkołach podstawowych, średnich i policealnych
w blisko 50 filiach około 20 tysięcy uczniów oraz w 7 uczelniach
wyższych blisko 70 tysięcy studentów i słuchaczy studiów podyplomowych.
35. Tadeusz Keller – Czternastak – w drużynie w drugiej połowie lat 30.
Harcmistrz. W Szarych Szeregach dowódca Roju (hufca) Giermkowie Wolności w Warszawie. Uczestnik Powstania Warszawskiego. W
latach 1959-1967 zastępca komendanta Centrum Wychowania Morskiego ZHP w Gdyni.
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36. Zdzisław Kędzia – Czternastak w latach 50. Profesor prawa konstytucyjnego – Uniwersytet Adama Mickiewicza. Pełnił m.in. funkcję
doradcy Rzecznika Praw Obywatelskich oraz doradcy Ministra Spraw
Zagranicznych. W latach 2012-2014 Przewodniczący Komitetu Praw
Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ.
37. Alfons Klaf kowski – Czternastak – w drużynie w pierwszej połowie lat 30. Referent prasy przy Komendzie Chorągwie Wielkopolskiej ZHP i na Zlocie w Spale. Profesor nauk prawnych. Rektor UAM
(1956–1962). Bezpartyjny Poseł na Sejm PRL Vi i VIII kadencji, członek Rady Państwa (1982–1985). Pierwszy w historii prezes Trybunału
Konstytucyjnego (1985–1989).
38. Agata Kostrzycka (ob. Gramacka) – drużynowa Drużyny Harcerek
Leśna w latach 2001–2003, Przewodnicząca KI Kłuszyn. Przewodniczka. Wraz z mężem oraz trojgiem dzieci (6,8,10 lat) odbyli podróż
dookoła świata przez 14 krajów.
39. Stefan Krakowiecki – drużynowy 1922-1923. Zamordowany w 1940
w Charkowie.
40. Zdzisław Krasiński – Czternastak w latach 40. Profesor nauk ekonomicznych, minister – członek Rady Ministrów 1981–1982, minister ds.
cen w latach 1982–1985.
41. Wojciech Król – szczepowy Błękitnej Czternastki w latach 1981-84.
Podharcmistrz. Podczas pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski w 1983 w delegacji polskiego harcerstwa wręczającej dary Ojcu
Świętemu na Jasnej Górze. Doktor nauk humanistycznych, tłumacz
przysięgły języka niemieckiego.
42. Lech Lindecki – drużynowy 14 PDH Męskiej (1968–1969). Harcmistrz. Komendant Hufca ZHP Poznań Jeżyce (2007–2011, 2015-nadal). Pułkownik Wojska Polskiego. Prezes Okręgowego Sądu Wojskowego w Poznaniu.
43. Kazimierz Łaszewski – HR, ostatni przedwojenny drużynowy
14 PDH. Członek Szarych Szeregów. Po wojnie działał w hufcu w
Gnieźnie. Ksiądz. Autor powstałego w 1993 roku i liczącego blisko
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180 stron opracowania „Poznańska Błękitna Czternastka im. Stanisława Żółkiewskiego 1919–1939” – kompletnej historii drużyny w okresie
międzywojennym.
44. Paweł Łączkowski – Czternastak w latach 50. Doktor socjologii. Wiceprezes Rady Ministrów 1992-1993 w rządzie Hanny Suchockiej. Poseł na Sejm X kadencji (kontraktowy) z listy Komitetu Obywatelskiego
przy Lechu Wałęsie oraz na Sejm RP I oraz III kadencji. Doktor nauk
społecznych w zakresie socjologii.
45. Roman Łyczywek – harcmistrz – drużynowy 14 PDH 1936-1937,
Prezes Akademickiego Koła Harcerskiego, członek Komendy Chorągwi Wielkopolskiej. Komendant Chorągwi Ziem Zachodnich Szarych
Szeregów, powstaniec warszawski. Po wojnie adwokat, autor licznych
publikacji w tym dotyczących historii adwokatury polskiej. Obrońca
w procesach opozycjonistów Solidarności.
46. Ewa Majchrzak (ob. Małecka) – członkini Młodzieżowego Kręgu
Instruktorskiego w pierwszej połowie lat 70. Przewodniczka. Drużynowa 90 PDH. Autorka projektu lilijki czternastackiej.
47. Ulryk Manthey – harcmistrz – drużynowy 14 PDH w 1932. Członek
komendy obozu pomorsko-wielkopolskiego na zlocie w Spale, uczestnik Jamboree w Londynie i Budapeszcie. Komendant Harcerzy na
miasto Poznań. W trakcie wojny służył w RAF.
48. Maciej Mańkowski – Czternastak w latach 50. Harcmistrz. Komendant hufca ZHP Poznań Grunwald w latach 1972–1973.
49. Andrzej Maszewski – Drużynowy 1975–1976. Przewodnik. Działacz
kultury (m.in. CK Zamek). Dyrektor Festiwalu Ethno Port w Poznaniu.
50. Hanna Marczuk – założycielka i pierwsza drużynowa Drużyny Żeńskiej Więź. Zginęła tragicznie w Tatrach podczas wyjazdu grupy starszych członków szczepu w grudniu 1983 roku.
51. Włodzimierz Markiewicz – Czternastak w II połowie lat 60. – zastępowy. Generał Służby Więziennej. Dyrektor Generalny Służby
Więziennej w latach 1996–2000. W latach 1996 – 2001 ekspert w
Komitecie Współpracy Penalnej (PC-CP) Rady Europy.
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52. Michał Martinek – Drużynowy męskiej drużyny młodszoharcerskiej
w Kiekrzu 1988–1990. Przewodnik. Współtwórca i prekursor działalności szczepu na poziomie szkoły podstawowej.
53. Bartłomiej Mazela – Czternastak w latach 80. Profesor nauk drzewnych. Dziekan Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (od 2012 do chwili obecnej).
54. Jan Mazela – Czternastak w latach 80., Przyboczny drużyny Cichociemni. Doktor habilitowany nauk medycznych, konsultant Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO). Wynalazca opatentowanego urządzenia
Afectair do podawania aerozoli pacjentom mechanicznie wentylowanym.
55. Maciej Musiał – szczepowy „Błękitnej Czternastki” w latach 1969–
1973. Harcmistrz. Uczestnik Zjazdu ZHP. Współzałożyciel Kręgów
Instruktorskich im. Andrzeja Małkowskiego. Sygnatariusz Deklaracji
Założycielskiej ZHR. Wojewoda poznański (1997–1998) a następnie
po reformie administracyjnej wojewoda wielkopolski (1999–2000). W
latach 2000–2001 Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w rządzie
Jerzego Buzka.
56. Bogusław Mołodecki – drużynowy w latach 1975–1976. Przewodnik.
Wieloletni przewodniczący Rady Miasta Witkowa. Pułkownik Wojska
Polskiego. Hetman Bractwa Kurkowego w Witkowie.
57. Wiktor Namysł – Czternastak, pierwszy drużynowy drużyny młodszoharcerskiej przy SP 10 przy ul. Bosej. W szczepie na przełomie lat
80. i 90. Partner Zarządzający Mc Kinsey & Company w Polsce w
latach 2015–2017.
58. Maciej Narożny – Czternastak w I połowie lat 80. Dziennikarz Radia
Eska w Poznaniu.
59. Witold Nawratil – profesor Marcinka, przyczynił się do zmiany patrona na hetmana Żółkiewskiego. Prowadził pierwszy obóz drużyny –
kurs dla zastępowych w Kosowie na Pomorzu w 1922 roku.
60. Dorota Niedbała – drużynowa żeńskiej drużyny młodszoharcerskiej
w Kiekrzu 1989–1990. Przewodniczka. Współtwórczyni i prekursorka
działalności szczepu na poziomie szkoły podstawowej.
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61. Mateusz Niedbała – zastępca szczepowego w latach 90. Przewodnik.
Organizator pierwszego w Polsce Festiwalu Outdooru GATEWAY.
Współzałożyciel Woda Góry Las – składnicy harcerskiej i sklepu ze
sprzętem turystycznym. Współorganizator Wintercampu – jednej z
najważniejszych imprez outdoorowych w Polsce.
62. Monika Nowak – drużynowa GZ Błękitni Rycerze w latach 1993–
1994. Podharcmistrzyni. Założycielka i prekursorka gromad zuchowych w Błękitnej Czternastce. Namiestniczka zuchowa w Hufcu Poznań Siódemka.
63. Maurycy Opielewicz – Podharcmistrz. Przyboczny DM Załoga/Cichociemni, gitarzysta szczepu, kwatermistrz szczepu, następnie z-ca
Komendanta i przewodniczący Komisji Rewizyjnej w Hufcu „Siódemka” w Poznaniu; absolwent Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Poznaniu, wieloletni kierownik aptek, ojciec pięciu
wspaniałych synów.
64. Zbigniew Patrzykont – harcmistrz – drużynowy 14 PDH 1933–1934,
w trakcie wojny wychowawca w zakładach Rady Głównej Opiekuńczej. Zginął w Powstaniu Warszawskim.
65. Janusz Patrzykont – Czternastak – członek drużyny na przełomie lat
20. i 30. Reprezentant Polski w koszykówce na olimpiadzie w Berlinie
(1936) – 4 miejsce. Mistrz Polski: 6-krotny w koszykówce, 3-krotny
w piłce ręcznej, wioślarstwie oraz hokeju na lodzie. Po wojnie m.in.
trener kobiecej reprezentacji Polski w koszykówce.
66. Marian Pospieszalski – Czternastak w latach 50. Naukowiec zajmujący się m.in. problematyką fal ultrakrótkich i krótkich. Przez wiele lat
związany z National Radio Astronomy Observatory w Charlottesville
w USA. Wyniki jego prac wykorzystywane są przez NASA.
67. Olgierd Promiński – instruktor szczepu w II połowie lat 70. Podharcmistrz. Turysta i działacz PTTK – posiadacz wielu odznak turystycznych (jedna z największych kolekcji w Polsce). Przepłynął kajakiem
ponad 13 000 km, przeszedł w górach ponad 12 000 km i na nizinach
ponad 9 000 km, rowerem przejechał ponad 13 000 km.
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68. Mariusz Przybyła – szczepowy Błękitnej Czternastki 1998–2001.
Harcmistrz. Komendant obozów „Stepowych Orłów” z Czkałowa –
polskiej drużyny w Kazachstanie w latach 2001–2003. Przez wiele lat
wspierał działanie tego polonijnego środowiska. Przewodniczący Instruktorskiego Kręgu Akademickiego im Tadeusza Strumiłło (UAM
Poznań). Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.
69. Grzegorz Rachlewicz – Czternastak w I połowie lat 80., drużynowy
drużyny męskiej Cichociemni. Przewodniczący stowarzyszenia Błękitna Czternastka. Profesor UAM, doktor habilitowany nauk o ziemi –
badacz lodowców i Spitsbergenu
70. Janusz Rachlewicz „Wujek” – Czternastak, wieloletni lekarz na obozach szczepu (w latach 1985 – 1999). Harcmistrz. W końcu lat 40.
aktywnie działający w harcerstwie w Wolsztynie (m.in. w komendzie
hufca). Uczestnik największej liczby obozów i zimowisk w historii
szczepu.
71. Andrzej Roth – Czternastak w latach 50., na co dzień mieszkający
w Szwecji. Z jego inicjatywy na początku lat 90. członkowie szczepu
uczestniczyli w obozach w Szwecji łącząc pracę jako wolontariusze
organizacji Hoppets Stjerna (Gwiazda Nadziei) ze zwiedzaniem
tego kraju.
72. Mariola Samulska (ob. Musiał) – szczepowa „Błękitnej Czternastki”
w latach 1974–1975. Harcmistrzyni. Wieloletnia dyrektor Domu Bretanii w Poznaniu. Tłumacz przysięgły języka francuskiego.
73. Hubert Sarrazin – szczepowy „Błękitnej Czternastki” w latach 1980–
1981. Harcmistrz. Członek Komitetu Założycielskiego ZHR. Pierwszy (od 1989) hufcowy I Poznańskiego Hufca Harcerzy Warta (ZHR).
74. Ludwik Serafinowski – Czternastak w latach 20. W trakcie wojny w
Armii Andersa. Zginął pod Campo Veccio w 1944
75. Władysław Serafinowski – harcmistrz, drużynowy 14 PDH w latach
1928-32 oraz 1935–1936. Hufcowy hufca gimnazjalnego w Poznaniu,
członek Komendy Chorągwi Wielkopolskiej ZHP. Dobry duch środowiska w latach 50.
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76. Tomasz Siuda – drużynowy (1976–1978). Przewodnik. Ksiądz – prezes Dom Medialnego Św. Wojciech. W latach 2012–2015 prorektor
Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu.
77. Adam Skarbiński – Czternastak w latach 30. – zastępowy, HO. Powstaniec warszawski ps. „Ryś”, Pułk Baszta. Po wojnie konstruktor
szybowcowy. Współtwórca wyczynowego szybowca SZD-8 Jaskółka.
78. Stanisław Skarbiński – Czternastak w latach 30-tych. Powstaniec
warszawski, Pułk Baszta. Wieloletni prezes Chóru Cecyliańskiego w
Krakowie. Sekretarz generalny Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.
79. Krzysztof Skubiszewski – Czternastak na końcu lat 30. Profesor
prawa międzynarodowego. Członek korespondent Polskiej Akademii
Nauk. Minister spraw zagranicznych w latach 1989–1993. Kawaler
Orderu Orła Białego.
80. Artur Słabuszewski – Czternastak w II połowie lat 90. Drużynowy
DM Kohorta w latach 1998–2000. Założyciel Tribute Restoration Inc. –
ok. 100-osobowej firmy budowlanej działającej w Nowym Yorku.
81. Przemysław Smulski „Kiklop”– szczepowy „Błękitnej Czternastki” w
latach 1979–1980. Podharcmistrz. Działacz samorządowy; m. in. członek Zarządu Miasta Poznania (1999–2002), członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego (2005–2006), radny Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego. Honorowy obywatel Grodziska Wielkopolskiego.
82. Jerzy Sobczak – pierwszy drużynowy po II wojnie światowej w latach
1945–1946. Harcmistrz. Odbudował wraz z zespołem działalność Błękitnej Czternastki.
83. Gerard Sowiński „Barnaba” – nauczyciel języka polskiego w Marcinku. Inicjator reaktywacji działalności „Błękitnej Czternastki” w połowie lat 60., opiekun drużyny z ramienia szkoły. Prezes Stowarzyszenia
Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
84. Spychała – pierwszy drużynowy 1919–1921.
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85. Piotr Stawicki „Cyryl”– drużynowy 14 PDH Męskiej 1967–1968.
Harcmistrz. Komendant Szczepu nr 90 w Poznaniu. Członek Rady
Porozumienia KIHAM. Radny Miasta Poznania 1990–1994.
86. Paweł Szałamacha – Czternastak – w szczepie w latach 80-tych. Poseł na Sejm RP VII kadencji. Minister finansów w latach 2015–2016.
Członek zarządu Narodowego Banku Polski.
87. Wiesław Szelejewski – szczepowy „Błękitnej Czternastki” w latach
1961–1962. Przewodnik. Dyrektor Instytutu Farmaceutycznego w
Warszawie (1982–2007). Współtwórca formuły słynnego proszku
„Cypisek” i licznych patentów farmaceutycznych (m.in. Nifurokasyd,
Clotrimazol).
88. Józef Śmigaj – podharcmistrz HR – przyboczny 14 PDH w II połowie lat 30. Wiceprezes Akademickiego Koła Harcerskiego. Komendant Szarych Szeregów na miasto Poznań.
89. Bronisław Taszycki – wieloletni prezes Koła Przyjaciół Harcerstwa
przy 14 PDH. Jedyny w historii środowiska posiadacz przedwojennego
stopnia „Działacza harcerskiego”.
90. Bogumiła Tykałowicz (ob. Opielewicz) – Harcmistrzyni, wędrowniczka, Drużynowa DŻ „Więź” w latach 1997–2000. Namiestniczka
Harcerek w Hufcu „Siódemka” w Poznaniu w latach 2000 – 2003.
Przewodnicząca Żeńskiej Komisji Stopni Instruktorskich przy Hufcu
„Siódemka” (do 2006 r). Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji
na UAM w Poznaniu, spełniona zawodowa radczyni prawna współpracująca z jedną z większych kancelarii w Poznaniu (specjalność: prawo
pracy i procesy sądowe). Członkini Międzynarodowego Zespołu Prawa
Pracy Pangea, mama pięciu kochanych synów.
91. Thiemm Zygmunt – drużynowy 14 PDH w latach 1947–1948. Ksiądz-kanonik. Wieloletni proboszcz parafii św. Michała Archanioła w
Poznaniu. Wieloletni nieformalny kapelan „Marcinka”.
92. Trzeciakowski Lech – Czternastak w latach 40. Profesor nauk humanistycznych. Historyk XIX-wiecznego Poznania
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93. Lesław Wierczyński – podharcmistrz HR – drużynowy 14 PDH w
latach 1933–1935. Pracownik polskiego konsulatu w Budapeszcie. Po
wojnie redaktor Radia Wolna Europa (1954–1982).
94. Mieczysław Wnęk – przyboczny 14 PDH, podharcmistrz. W drużynie na przełomie lat 20. i 30. Prezes klubu sportowego Ruch Chorzów
(1947–1949 oraz 1957–1958).
95. Andrzej Woźniak „Volano” – drużynowy I DM Cichociemni w latach 1982-85. Przewodnik. Od 1998 roku wraz z rodziną organizuje
rokrocznie w Puszczy Noteckiej Zlot Przyjaciół Tygryska, na którym
spotykają się m.in. osoby związane ze szczepem aktywnie działające
w nim w latach 80. wraz z rodzinami.
96. Zbigniew Woźny – szczepowy „Błękitnej Czternastki” w latach
1976–1979. Podharcmistrz. Członek struktur podziemnej Solidarności, poszukiwany, uwięziony i oskarżony w trakcie stanu wojennego za
działalność opozycyjną. Wyemigrował i na stałe mieszka we Francji.
97. Bartłomiej Wróblewski – Czternastak – w szczepie w I połowie lat
90. Zdobywca Korony Ziemi. Poseł na Sejm RP VIII kadencji.
98. Krystyna Zierhoffer – szczepowa Błękitnej Czternastki w latach
1975–1976. Harcmistrzyni. Instruktor Centralnej Szkoły Instruktorskiej ZHP w Załęczu Wielkim.
99. Jakub Zygarłowski – zastępca komendanta szczepu na przełomie
lat 80. i 90. Podharcmistrz. Inicjator licznych imprez (m.in. biegi na
orientację Nietoperz, rajd ekstremalny Błękitny Grom, spływy zimowe, spotkania towarzyskie) skupiających Czternastaków z lat 80.
100. Paweł Zygarłowski – Szczepowy „Błękitnej Czternastki” 1988–
1991. Harcmistrz. Komendant Hufca Siódemka w Poznaniu (1996–
1998), uczestnik Zjazdów ZHP. Członek Głównej Kwatery ZHP
(1997-1999) oraz Rady Naczelnej ZHP (1995-1997, 2001-2005). Prezes zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB-Akademia – założyciela największej sieci niepublicznych uczelni wyższych w Polsce.
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Załączniki

Alfabetyczna lista osób,
z którymi przeprowadzone zostały wywiady, lub
które odpowiedziały na internetową ankietę z okazji stulecia Błękitnej Czternastki, z latami spędzonymi w Błękitnej Czternastce i w Czternastce
1. Babendich-Domańska Katarzyna, 2000–2010
2. Balsewicz Wojtek, 1992–1994
3. Banach Piotr, 2000–2007
4. Bogaczyk Włodzimierz, 1980–1992
5. Bosak-Isańska Agnieszka, 1993–2001
6. Bratkowski Tomasz, 1995–2007
7. Bremborowicz Jan, 1957–1960
8. Bryksy Sebastian, 1991–1996
9. Buchert-Graczyk Natalia, 1999–2015
10. Bzowa Julia, od 2014
11. Chełkowska-Dorna Małgorzata, 1998 – 2012
12. Chrzanowska Anna, 1987–1992
13. Chrzanowska-Woźniak Małgorzata, 1981–1988
14. Chrzanowska-Kurasińska Patrycja, 1992–1999
15. Ciesielska-Szaroleta Magdalena, 1989–1999
16. Domańska Aleksandra, od 2002
17. Dominiczak Aleksander, od 2005
18. Gilski Maciej, 2011–2016
19. Gólski Ludomir Jakub, 1987–2000
20. Graczyk Maciej, 1988–2001
21. Graczyk Piotr, 2006–2017
22. Graczyk-Dziurdza Katarzyna, 1990–2013
23. Gramacki Maciej, 1994–2004
24. Grottel Marcin, od 1976
25. Gulińska-Jadziewicz Jadwiga, 1994–2001
26. Hańcz Julia, 2013–2017
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27. Hyży-Szanecka Agnieszka, 1990–1994
28. Igliński Artur, 1988–1993
29. Isański Jakub, 1992–2001
30. Jackowiak Małgorzata, 1996–2007
31. Jakubiak Jacek, 1979–1985
32. Jaroszewska-Jurga Agata, 1987–2000
33. Jaroszewski Michał, 1992–1994
34. Kachlicka Agata, 1993–2004
35. Kachlicki Kuba, 1992–2003
36. Kachlicka Zuzanna, 2001–2017
37. Kapusta Tomasz, 1992–1993
38. Karaś Roman, 1980–1987
39. Klimaszewski Maciej, 1989–2002
40. Kniat Mikołaj, 2008–2018
41. Konarska-Olek Katarzyna, 2001–2007
42. Król-Matuszewska Hanna, 1976–1985
43. Król Wojciech, 1976–1985
44. Kruszwicka Agnieszka, 2006–2013
45. Kurasiński Jan, 1992–1996
46. Liminowicz-Mizarewicz Monika, 1991–1994
47. Łączkowski Paweł, 1957–1961
48. Maciejewski Paweł, 2006–2017
49. Martinek Paweł, 1986–2000
50. Matuszewska-Bryl Ewa, 1993–1997
51. Matysiak Tymoteusz, 2005–2010
52. Metzler Ryszard, 1984–1988
53. Michałowska-Margraf Hanna, 1987–1997
54. Mikołajczak Klaudia, 1995–1998
55. Mroczkowski Kazimierz, 1960–1961
56. Musiał Maciej, 1956–1964
57. Namysł Wiktor, 1988–1994
58. Niedbała Dorota, 1975–1992
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59. Niedbała Mateusz, 1988–1998
60. Nowak Anna, 2003–2008
61. Nowicka-Domańska Violetta, 1997–2003
62. Nowicki Piotr, 1998–2005
63. Olejnik Marcin, 1980–1983
64. Olenderek Bartek, od 2013
65. Olszyna Jakub, 2007–2016
66. Opielewicz Maurycy, 1994–2002
67. Owsianowski Aleksander, 1981–1988
68. Pospieszna Paulina, 1992–1999
69. Postaremczak Grzegorz, 1990–1998
70. Przybyła Mariusz, od 1993
71. Przybyła Tomek, 1995–2001
72. Pszczoła Aleksandra, 1999–2006
73. Rachlewicz Grzegorz, 1979–1984
74. Rajewska-Rager Aleksandra, 1992–1998
75. Ratajczak-Graczyk Ewa, 1994–1998
76. Roth Andrzej, 1957–1961
77. Rudnicki Rafał, 1981–1990
78. Ryś Alina, 2004
79. Seelieb Paweł, 1999–2006
80. Sikorska-Kuroszczyk Aldona,
81. Skrzypczak Anna, 1991–1997
82. Smulski Przemysław, 1973–1983
83. Sowiński Gerard, od 1961
84. Sowiński Jan, 2008–2016
85. Sowiński Mikołaj
86. Sowiński Ryszard, 1983–1990
87. Suwalska Julia, 2001–2014
88. Szaliński Jerzy, 1958–1962
89. Szczeszek-Postaremczak Agnieszka, 1991–1999
90. Szczuciński Witold, 1991–1993
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91. Szmuc Wojciech, 2002–2014
92. Szukała-Łącka Bożena, 1991–1995
93. Śledzińska-Rabska Małgorzata, 1970–1974
94. Tykałowicz Aleksandra
95. Tykałowicz-Opielewicz Bogumiła, 1993–2007
96. Umbreit Michał, 1956–1959
97. Walasiak-Jędrasiak Maja, 1981–1985
98. Wolna-Pietrzak Anna, 1996–2003
99. Woźniak Andrzej, 1978–1988
100. Wróblewski Bartłomiej, 1990–1993
101. Zierhofer-Pałubicka Krystyna
102. Zabel Rafał, 1994–1996
103. Zaczyk Marta, 2001–2013
104. Zygarłowski Jakub, 1984–2004
105. Zygarłowski Jerzy, 1957–1962
106. Zygarłowski Paweł, od 1983
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Indeks zdjęć
4-5- Nadanie sztandaru, 1946 (z kroniki Błękitnej Czternastki)
28 - Rajd Świętokrzyski, 1980 (z kroniki Błękitnej Czternastki)
29 - Pociąg do Zakopanego, Zimowisko 2014 (fot. Wojciech Jankowski)
42, 43 - Zdjęcia z pogrzebu ks. Popiełuszki, 1984 (fot. ze skanów Marcina Grottela)
82 - Obóz Strzeszyn 1984 (z kroniki Błękitnej Czternastki)
83 - Obóz Łagów 1971 (z kroniki Błękitnej Czternastki)
132 - Obóz Wisełka, 1957 (z kroniki Błękitnej Czternastki)
133 - Obóz Strzeszyn, 2010 (fot. Dorota Goraj)
140 - Pozdrowienia z Al. Jerozolimskich! Skrzydła na wędrownym 2015
(fot. Kamila Berbecka)
141 - Zlot UNDHR Kraków, 2012 (fot. Jan Sowiński)
162 - Międzyrzecki Rejon Umocniony, 1989 (z kroniki Błękitnej Czternastki)
163 - Obóz Jarkowice, 1982 (z kroniki Błękitnej Czternastki)
182 - Zlot hufca, 1958 (z kroniki Błękitnej Czternastki)
183 - Ster na fali, obóz Nowa Brda, 2018 (fot. Maria Obrębska)
204 - 85-lecie Szczepu, 2004 (ze zbiorów Marcina Gottela)
205 - Zimowisko Jarkowice, 1986 (z kroniki Błękitnej Czternastki)
212 - Obóz Prócheńsko 2007 (fot. Anna Anks Nowak)
213 - dzień CC, obóz Wieleń Pomorski 2016 (fot. Jan Sowiński)
220 - Rajd Leśnej do Warszawy 1999/2000 (fot. Małgorzata Chełkowska-Dorna)
221 - Festiwal, obóz Stare Juchy 2009 (fot. Kosma Sakrajda)
232 - Obóz Charzykowo, 1961 (z kroniki Błękitnej Czternastki)
233 - Bieszczady, 1978 (z kroniki Błękitnej Czternastki)
250 - Zobowiązanie instruktorskie, 1984 (z kroniki Błękitnej Czternastki)
251 - Obóz Bielice 2019 (fot. Jan Sowiński)
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262 - Defilada z namiotem, 1958 (z kroniki Błękitnej Czternastki)
263 - Złaz w Nowym Tomyślu, 1958 (z kroniki Błękitnej Czternastki)
282 - Obóz Łagów 1971 (z kroniki Błękitnej Czternastki)
283 - Obóz Łagów 1971 (z kroniki Błękitnej Czternastki)
294 - Obóz Brenna 1958 (z kroniki Błękitnej Czternastki)
295 - Pucz, obóz Sylczno 1988 (z kroniki Błękitnej Czternastki)
308 - Obóz Dziki, 1997 (z negatywów znalezionych w harcówce)
309 - Obóz Prócheńsko, 2007 (fot. Anna Anks Nowak)
324 - Fala nad morze, obóz Zielona Chocina 2015 (fot. Maria Obrębska)
325 - Obóz Zielona Chocina 2015 (fot. Maciej Gilski)
332 - Przyjęcie do kręgu czternastaków, obóz Prócheńsko 2007 (fot.
Anna Anks Nowak)
333 - Mundur, 2000 (fot. Jakub Isański)
340 - Rajd CC, lata 90-te (fot. Ryszard Sowiński)
341 - Obóz Wisełka, 1957 (z kroniki Błękitnej Czternastki)
354 - Zimowisko Jaworki, 1995 (fot. Mateusz Niedbała)
355 - Cichociemni na Rysach, 1998 (fot. Jakub Isański)
364 - Rajd świętojański, 1989 (z kroniki Błękitnej Czternastki)
365 - Rajd wiosenny, 2016 (fot. Maria Obrębska)
382-383 - Piknik 100-leciowy, Rakownia, 2019 (fot. Maciej Gilski)
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Biogramy osób zaangażowanych w powstanie tej publikacji
Chłodnicka Hania, samarytanka, należy do 14 Poznańskiej Drużyny
Harcerek Róża Wiatrów im. Joanny Skwarczyńskiej, gdzie pełni funkcję
zastępowej w zastępie Aurora, adres e-mail: chlodnicka.hania@gmail.
com
Graczyk Barbara, tropicielka, w harcerstwie od 2014 roku. Należy do 14
Poznańskiej Drużyny Harcerek Róża Wiatrów im. Joanny Skwarczyńskiej. Ma dużą rodzinę, mocno związaną z harcerstwem (tata – szczepowy Błękitnej Czternastki, mama – drużynowa Leśnej), adres e-mail:
basia.g2004@gmail.com
Isańska Marianna, samarytanka, przyboczna w DŻ Róża Wiatrów 2016–
2019, 2019 p.o. przybocznej w Gromadzie Zuchowej Biedronki Siedmiokropki, uczennica III LO im. św. Jana Kantego w Poznaniu, adres e-mail:
marysiaisanska@gmail.com
Isański Jakub, podharcmistrz, przyboczny w Drużynie Męskiej Załoga,
drużynowy Drużyny Męskiej Narodowe Siły Zbrojne, przewodniczący
Kręgu Instruktorskiego Kłuszyn, Namiestnik Harcerzy w Hufcu ZHP
Poznań-Śródmieście „Siódemka” im. Sylwestra Wietrzykowskiego, wykładowca akademicki, mąż i tata trzech córek, adres e-mail: jakubisanski@icloud.com
Sowiński Ryszard, wykładowca akademicki, ryszard@ryszardsowinski.com
Sowiński Jan, przewodnik, drużynowy Formozy, przyboczny Wawra
i Leśnego Imperium. Projektant, artysta, programista, adres e-mail: sowinj@gmail.com
Paweł Zygarłowski, harcmistrz, szczepowy 1988–1991
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Bogumiła Opielewicz – harcmistrzyni, drużynowa Drużyny Żeńskiej
Więź w latach 1997–2000, przewodnicząca Komisji Stopni Instruktorskich, Namiestniczka Harcerek w Hufcu „Siódemka”, obecnie radczyni
prawna, mama pięciu synów, adres e-mail: b.opielewicz@gmail.com
Aleksander Dominiczak, podharcmistrz, przyboczny Drużyny Męskiej
Kohorta, drużynowy Drużyny Męskiej Cichociemni, założyciel Drużyny
Męskiej Formoza, Komendant Hufca ZHP Poznań Śródmieście „Siódemka”. Adres e-mail: a.dominiczak@gmail.com.
Łucja Kowalik
Szymon Puk
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Treść ankiety
100-lecie Błękitnej Czternastki 2019
Lista pytań do wywiadu ze „starymi” czternastakami:
I. metryczka:
1. imię i nazwisko, wiek
2. lata aktywności harcerskiej
3. stopień harcerski i instruktorski
4. funkcje pełnione w zastępie, drużynie, szczepie
5. adres do kontaktu
II. pytania zamknięte:
1. Jak trafiłaś/łeś do harcerstwa/do Błękitnej?
2. Czy przyjaźnie z czasów harcerskich przetrwały do dzisiaj?
3. Jaką harcerską przygodę pamiętasz do dzisiaj?
III. pytania otwarte – wspomnienia:
#obóz
#zimowisko
#spływ
#rajd drużyny
#harcówka
#książka korespondencyjna
#cichociemni/AK
#komuna
#słowa i ksywki
#rocznice/lecia/obchody
#fala
#Dąbrówka Ludomska
#moja dziewczyna/mój chłopak
#moja najlepsza harcerska przygoda
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#msza polowa
#plecak
#pęcherze na stopach
#służba
#praca
#nabór
#ogniska/świeczniska nieoficjalne
#poobozowe imprezy/biba
#syrena/samochody
#kontuzje i uszkodzenia części ciała
#kwaterka
#jedzenie obozowe
#chojraczenie
4.
5.
6.
		

Czy dzisiejsze harcerstwo różni się od tego sprzed lat?
Co chciałabyś/chciałbyś przekazać młodym harcerzom?
Czy możesz zaproponować jakąś formę swojej współpracy z
Błękitną?

wypełnione formularze, ew. z dodatkowymi notatkami, proszę przesłać
na adres: jakubisanski@gmail.com
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