
 
 
 

Numer 1                Pismo Środowiska XXI Warszawskich                STYCZEŃ 2008 
                               Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych 
  
 

 
95 Styczniowe  Święto  XXI 

 
          Styczeń. Pierwszy miesiąc każdego roku. 

Dla nas, harcerzy XXI Warszawskich Drużyn Harcerskich i 
Zuchowych, miesiąc szczególny. Był, jest i będzie miesiącem 
zadumy    nad    mijającym   czasem,  nad   jego   nieuchronnym           

                przemijaniem, ale jednocześnie miesiącem świątecznym, z 
którym wiążą się mniej lub bardziej radosne wspomnienia. Takim był dla pierwszych 
skautów z Drużyny Skautowej im. gen. Ignacego Prądzyńskiego, dla harcerzy Drużyny 
Harcerzy im. gen. Ignacego Prądzyńskiego, dla harcerzy i zuchów XXI Drużyny 
Harcerzy im. gen. Ignacego Prądzyńskiego, dla harcerzy konspiracyjnego oddziału 
wojskowego, z którego powstała 2 Harcerska Bateria Artylerii Przeciwlotniczej „Żbik”, 
dla harcerzy XXI Warszawskiej Drużyny Harcerzy „Stare Żbiki” im. gen Ignacego 
Prądzyńskiego, dla harcerek, harcerzy i zuchów Szczepu 21 Warszawskich Drużyn 
Harcerskich i Zuchowych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego, a teraz harcerek, harcerzy i 
zuchów Środowiska XXI Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych. 

Mijały lata, upadały carstwa i cesarstwa, przemijały mocarstwa i reżimy, 
ginęły pokolenia w tragicznych wojnach światowych i lokalnych, a wychowani na 
zasadach baden - powellowskiego skautingu harcerki i harcerze XXI Warszawskich 
Drużyn Harcerskich z mozołem budowali swoją tradycję i obyczajowość. 

Tak było w styczniu roku 1918 gdy dobiegała końca kilkuletnia zawierucha 
I wojny światowej, a społeczność harcerska miotała się między różnymi koncepcjami na 
powstanie Państwa Polskiego, a harcerze XXI Drużyny Harcerzy nie bacząc na 
przeciwności uczestniczyli czynnie w patriotycznych, legalnych i nielegalnych 
organizacjach wojskowych. 8 stycznia tego roku, prezydent Stanów Zjednoczonych 
Thomas Woodrow Wilson w 13 punkcie swojego orędzia, wygłoszonego w Kongresie, 
postulował przyznanie Polsce pełnej niepodległości oraz dostępu do morza, a pierwszy 
skaut XXI, założyciel drużyny, druh porucznik Stanisław Małagowski, służąc w 1 
Korpusie Polskim gen. Józefa Dowbora – Muśnickiego na Białorusi, w twierdzy 
Bobrujsk, organizował pociąg pancerny „Związek Broni”, którego został dowódcą. 
Ostatni drużynowy XXI druh Bohdan Pawłowicz (wychowanek XVI DH) działał w 
konspiracyjnej Polskiej Organizacji Wojskowej, a jeden z poprzednich drużynowych XXI 
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druh Ignacy Benedykt Wądołkowski (także wychowanek XVI DH, Komendant Oddziału I 
POW Warszawa), działacz harcerski, spędzał ciężkie chwile w obozach i więzieniach 
niemieckich. 

Tak było 22 stycznia 1928 roku, gdy drużynowy XXI DH, druh harcmistrz 
Czesław Jankowski przyjmował z rąk Rodziców Chrzestnych, malowany ręką harcerza 
XXI, druha Krzysztofa Henisza (członka zastępu „Rysiów”), poświęcony przez kapelana 
ZHP księdza Antoniego Bogdańskiego,  Sztandar Drużyny i przekazywał go Jej 
chorążym. 

Tak było w styczniu 1938 roku gdy drużynową XXI Drużyny Harcerek była 
druhna Kazimiera Baj (z d. Galińska), drużynowym XXI Drużyny Harcerzy druh Ryszard 
Krawczyk, a ich poprzednicy na tych funkcjach rozwijali swoje umiejętności na rzecz 
harcerstwa na stanowiskach: druh harcmistrz Ignacy Wądołkowski jako przewodniczący 
Zarządu Oddziału (Okręgu) Warszawskiego ZHP, druh harcmistrz Szymon Nebelski 
jako instruktor Chorągwi Lwowskiej Harcerzy, druhna harcmistrzyni Józefina Łapińska 
jako kierownik Wydziału Kształcenia Starszyzny Głównej Kwatery Harcerek oraz 
Komendantka Szkoły Instruktorskiej Harcerstwa Żeńskiego na Buczu, druh harcmistrz 
Czesław Jankowski jako opiekun XXI DH, a przyszły dowódca 2 Harcerskiej Baterii 
Artylerii Przeciwlotniczej „Żbik” druh harcmistrz Zdzisław Szczepański jako instruktor 
Hufca Warszawa – Mokotów. 

Tak było  1 stycznia 1948 roku gdy drużyna, pod wodzą druha Jerzego 
Filińskiego, witała Nowy Rok, o północy, Hymnem Harcerskim w górskim plenerze 
zimowiska w Zakopanym. I 15 stycznia gdy redaktor naczelny „Naszej Drużyny” druh 
Zbigniew Martyński przy współpracy druhów Andrzeja Śmietanko, Jerzego Filińskiego i 
A. Małka dostarczali czytelnikom jej drugi numer. I 25 stycznia kiedy drużyna uroczystą 
akademią świętowała swoje 35 urodziny. 

Tak było 1 stycznia 1958 roku, gdy XXI witała Nowy Rok na zimowisku w 
Krośnie pod wodzą druha Jana Wojciechowskiego, pod czujnym okiem opiekuna z 
Komendy Hufca druha Piotra Ambrożewicza. 

Tak było 28 stycznia 1968 kiedy w trakcie uroczystej zbiórki Szczepu XXI 
Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych, w auli (stołówce) XIV Liceum 
Ogólnokształcącego im. Klementa Gottwalda, przyrzeczenie na ręce druha Wiesława 
Lewandowskiego złożył druh Lech Sierpiński. Szczególny to był dzień dla mnie... 

Tak było w styczniu 1978 roku gdy w Szczepie XXI WDHiZ dojrzewał bunt 
przeciwko indoktrynacji harcerstwa w ramach rozwijania Harcerskiej Służby Polsce 
Socjalistycznej. 

Tak było 23 stycznia 1988 roku gdy przeżywającej kryzys XXI WDH 
(próbnej XXI WDH „Młode Żbiki”) starsi harcerze mogli zaledwie „okazać” odtworzony 
przez żonę druha Jerzego Filińskiego, Panią Danutę Zagórską – Filińską, Sztandar XXI. 
Odtworzony, bo „stary” historyczny wykradziono z izby harcerskiej. I 25 stycznia, kiedy 
Komenda Chorągwi nie zatwierdziła drużyny, a na domiar złego ją zdelegalizowała. Nie 
pomogła „prezentacja” drużyny przed Komendą Chorągwi pod wodzą p.o. drużynowego 
druha przewodnika Grzegorza Kozioła. 

Tak było najpewniej w styczniu 1998 roku na Rajdzie Styczniowym XXI 
WDH „Stare Żbiki” w Łącku.  

Tak jest w styczniu 2008 roku, w przeddzień 95 urodzin, obchodzonych 
tym razem w Środowisku XXI Warszawskich Drużyn Wędrowniczych, Harcerskich i 
Gromad Zuchowych. 

Wspomnienia są różne, złe i dobre. A z nich się tworzy historia. Nasi 
poprzednicy tworzyli Ją dla nas, my tworzymy Ją dla następców. Zróbmy wszystko co 
tylko możliwe by przekazać im to , co w tej Naszej Historii najcenniejsze, bez różnicy  
czy złe, czy dobre. By było na czym budować i z czego wyciągać wnioski. 

Lech Sierpiński 
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Historyczne miejsca ... 
 

Szkoła Powszechna Towarzystwa Szkoły Mazowieckiej 
 

 
 
 

Budynek powstał dla Prywatnej Szkoły Powszechnej Towarzystwa Szkoły Mazowieckiej 
(lub Towarzystwa Szkoły Ziemi Mazowieckiej - w zależności od źródła).  

Poprzednia siedziba szkoły mieściła się w pałacu Hołowczyca – Nowy Świat 31. 
 

  
Nieistniejący już pałac przy ul. Nowy Świat 31  
 

Klonowa 16 
 

 Tutaj, w Gimnazjum Towarzystwa Szkoły (Ziemi) Mazowieckiej, pod koniec roku 
1912 uczeń Stanisław Małagowski organizuje drużynę skautową. 20 stycznia 1913 roku 
powstaje Drużyna Skautowa im. gen. Ignacego Prądzyńskiego, a jej pierwszym 
drużynowym mianowany zostaje druh Stanisław Schuch – Szuch. 
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Architekt: Henryk Gay. 
Budowa: 1911-12. 
Rozbudowa: w latach 30-tych XX w. wzniesiono dla szkoły nowe skrzydło na posesji 
Klonowa 18. W tym samym czasie w miejscu tablicy z nazwą szkoły przebito nowe 
okna.  
 
W okresie II wojny św. w budynku mieścił się niemiecki szpital wojskowy. 
 
Odbudowa: częściowo zniszczony budynek odbudowano w 1948. Najstarszy budynek 
szkoły połączono z kamienicą Klonowa 14, a obydwu budynkom nadano jednolitą 
elewację wzorowaną na elewacji skrzydła szkoły z lat 30-tych. 
 
Obecnie: budynek jest siedzibą Gimnazjum i Liceum im. Narcyzy Żmichowskiej. 
 

Projekt budynku: 

 
1911 

źródło: "Tygodnik Ilustrowany" 
 

Widok budynku w końcowej fazie budowy: 

 
1912 

źródło: "Tygodnik Ilustrowany" 
 

Pierwotny wygląd budynku szkolnego: 
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przed 1915 (?) 

źródło: J. S. Majewski „Metropolia Belle Epoque” 
 

Od prawej: kamienica Klonowa 14, budynek Szkoły Towarzystwa Mazowieckiego oraz 
niezabudowana działka Klonowa 18 należąca również do Szkoły. 

 
Identyczne ujęcie z 1926: 
 

 
1926 

źródło: "Tygodnik Ilustrowany"  
 

 
Na tablicy widoczny napis                                                        
„Gmach Towarzystwa Szkoły Mazowieckiej".               
  
  
  

           1926 
źródło: "Tygodnik Ilustrowany" 
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W latach 30-tych na wolnej części działki, oznaczonej numerem 18, wzniesiono nowe 
skrzydło dla Szkoły. W tym samym czasie w starym budynku, w miejscu tablicy z nazwą 
szkoły, przebito dodatkowe okna. 
 
Szkoła w 1938 - po wzniesieniu nowego skrzydła: 
 

 
1938 

źródło: J. Zieliński „Atlas” tom 06 
 

Od lewej: nadbudowana kamienica Klonowa 18, stary budynek Szkoły Klonowa 16. 
 
Skrzydło wzniesione w latach 30-tych otrzymało pełne czwarte piętro oraz własne 
wejście. Fasada budynku Klonowa 16 została przebudowana w stylu skrzydła z lat 30-
tych, przekształceniu uległa także kamienica Klonowa 14 przyłączona do budynku 
szkolnego. Elewacja tej kamienicy została również przekształcona, dzięki czemu 
Klonowa 14 i 16 optycznie tworzą jeden budynek. 
 
Widok z 1944: 

 

 
1944 

źródło: „Warszawa – ostatnie spojrzenie” 
 

Od prawego górnego rogu: kamienica Klonowa 12, parterowy pawilon i kamienica 
Klonowa 14, budynek Szkoły Mazowieckiej Klonowa 16 wraz ze skrzydłem z lat 30-tych 
XX w. (Klonowa 18). Dalej kamienica Klonowa 18 oraz potężna kamienica na rogu 
Klonowej, pl. Unii Lubelskiej i Bagateli. 
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Obecny widok szkoły: 

 
grudzień 2005 
źródło: AŻ 

Źródło: www.warszawa1939.pl 
 
 

 20 stycznia 2007 roku jeden z punktów Gry Terenowej „Tropami historii XXI 
WDH” organizowanej przez Harcerski Krąg Seniorów XXI WDHiZ im. hm. Czesława 
Jankowskiego, w ramach Święta Środowiska, znajdował się właśnie przed budynkiem 
szkoły. Punkt prowadził druh Jan Grzesik : 
 

       
         Druh                        Druhna Hanna Sroczyńska z „Wiecznie Młodej Puszczy”,      
  Jan Grzesik                  druhowie z XXI WDH „Żbiki” oraz druhowie Alek Jankowski 
  przed szkołą                          „Stary Żbik” i Jan Grzesik „Bardzo Stary Żbik” 
                                                                                    (obydwa zdjęcia Hanna Tomassi – Morawiec) 
 
 

Opracował: Lech Sierpiński 
 

 
 
 
 
 
 



 8

Wspomnienie... 
 
Z biografii ks. Bronisława Chrostowskiego (o. Marcina): 
 
„...Przyszedł na świat 3 stycznia 1904 roku jako ósme dziecko doktora medycyny 
Bronisława Chrostowskiego, znanego powszechnie lekarza warszawskiego... 
...Urodził się w Warszawie przy ulicy Brackiej 20 w dwupiętrowej kamienicy, którą 
kataklizm wojenny w najcięższych dla Warszawy dniach szczęśliwie ominął... 
Więcej szczęścia do nauczycieli miał w gimnazjum. Była to słynna warszawska Szkoła 
Ziemi Mazowieckiej przy ulicy Klonowej, częściej skrótowo nazywana Szkołą 
Mazowiecką albo też popularnie “Kujawskiego” od nazwiska dyrektora szkoły. 
Utrzymana na wysokim poziomie, wydawała w ostatnich latach niewoli politycznej 
narodu zastępy Polaków dobrze przygotowanych do życia i pracy na różnych 
stanowiskach, ludzi o solidnych podstawach intelektualnych i patriotycznych, 
obywatelskich. W niepodległej już Ojczyźnie będą oni oddawali Polsce w różnych 
momentach jej historii wielorakie usługi. Nic więc dziwnego, że takich wychowanków ze 
szkołą zawsze będzie łączyła mocna więź uczuciowa (wyrazem tego mogą być między 
innymi zjazdy byłych wychowanków Szkoły Mazowieckiej, w których brał udział również 
o. Marcin. Taki np. zjazd 29 V 1960 r. był, dla niego źródłem bardzo miłych, 
wzruszających przeżyć, jak oświadczył w liście do swej siostry Anieli, pisanym 
nazajutrz, jeszcze pod wpływem spotkań z kolegami i żyjącymi wtedy jeszcze 
profesorami, do których należał na przykład profesor fizyki Zagrodzki, wtedy już 
osiemdziesięcioletni staruszek. 

W czasie drugiej wojny światowej Polacy spotykali się ze sobą nieraz w 
najbardziej nieoczekiwanych miejscach i momentach. Takie niespodziewane “spotkanie 
się ze Szkołą Mazowiecką” o. Marcin przeżył ze wzruszeniem w Guzar podczas 
podróży z bp. Gawliną po ZSRR. W swoim diariuszu, w którym z reguły unikał 
osobistych dygresji, odnotował mimo to: “Z wielka radością przywitałem się z bardzo 
miłym i inteligentnym podporucznikiem Kujawskim. Rozmawialiśmy dużo o Szkole 
Mazowieckiej i znajomych”. 

Nie mniejszą rolę wychowawczą odegrała utworzona przy Szkole Mazowieckiej 
XXI Drużyna Męska im. gen. Prądzyńskiego. Bronek do niej oczywiście należał i był 
zapalonym harcerzem. Ideałom harcerstwa pozostał wierny do końca życia jak zresztą 
wszystkiemu, co raz pokochał, co było dobre i słuszne. W późniejszych czasach dawał 
tego dowody niejednokrotnie. Ówczesnej młodzieży gimnazjalnej nie wystarczała przez 
zaborcze władze oświatowe przepisana programem nauczania wiedza ogólna, z jednej 
strony tendencyjna pod względem treści i doboru formy w odniesieniu do literatury 
polskiej przede wszystkim (jeśli w ogóle już ją uwzględniono to były to pozycje najmniej 
wartościowe i tracące na artyzmie jeszcze bardziej w zestawieniu z obowiązkowymi 
celnymi utworami klasycznej literatury rosyjskiej), z drugiej strony nagromadzona zbyt 
obficie w odniesieniu do innych jej dziedzin. Z przeładowaniem programów borykało się 
wówczas sporo Michasiów (porównaj: Sienkiewicz “Z pamiętnika poznańskiego 
nauczyciela”), głównie właśnie w rosyjskiej szkole. Ale mimo tego patriotycznie 
nastawione umysły i serca młodzieży łaknęły innej — rzetelnej, prawdziwej wiedzy o 
przeszłości i kulturze własnego narodu. Młodzież tworzyła więc małe, tajne oczywiście 
grupy, w których pod kierunkiem polskich nauczycieli albo — starsza zwłaszcza — w 
sposób samokształceniowy zdobywała potrzebną jej wiedzę. Takie tajne komplety 
odbywały się też w domu doktorostwa Chrostowskich. Były one doskonałą kuźnią 
młodych nie tylko umysłów, ale i charakterów. Przyjaźń wtedy zawarta trwała do końca 
życia. W każdym razie Bronek ze swymi przyjaciółmi z kompletów (do nich należeli 
miedzy innymi Rodys, Werner, Patzer) utrzymywał kontakty do końca, a nawet potrafił 
je rozciągnąć na osoby trzecie, by zrobić im przyjemność. Gdy na przykład jeden z jego 
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przyjaciół Zygmunt Prüffer zmarł młodo, bo mając zaledwie dwadzieścia sześć lat, 
Bronisław jeszcze jako Ojciec Marcin, odwiedzał jego matkę tak długo, dopóki żyła. Ale 
przyjaźnił się nie tylko z kolegami, którzy uczestniczyli w owych kompletach czy bywali 
u niego w domu jego rodziców. Te koleżeństwa prawdopodobnie inspirowała raczej 
sama matka Bronka dbając, by w domu jej bywali chłopcy z równych Chrostowskim 
domów. Nie oznaczało to oczywiście, by broniła synowi utrzymywania kontaktów z 
innymi, biedniejszymi od nich czy ewentualnie niżej społecznie stojącymi kolegami i 
bywania Bronka w ich domach (Takim szczególnie z nim zaprzyjaźnionym kolegą 
gimnazjalnym był Wojtek Francki. W domu doktorostwa Chrostowskich wprawdzie nigdy 
nie był, ale Bronek u niego bywał często i spędzał w jego domu dość dużo czasu. 
Przesiedział z Bronkiem w jednej ławce (w szkole ławki były dwuosobowe) cztery lata, 
do siódmej klasy włącznie, to jest do 1921 r., kiedy to W. Fr. ze względu na 
przeniesienie się po swoim uczestnictwie w wojnie polsko-rosyjskiej 1920 r. do służby w 
Marynarce, musiał opuścić młodzieżową szkołę i składać maturę jako ekstern. Złożył ją 
razem z Bronkiem w 1922 r. w S.M.). 

W okresie tym zaczęły się u Bronka ujawniać cechy, które w przyszłości zrosną 
się z nim w integralną całość i nadadzą piętno jego osobowości. Będzie to świadczenie 
hojne drugim wszelkiego dobra. Dobra duchowego i materialnego, i to często kosztem 
własnego. Już wtedy umiał dostrzegać różne okazje i je do tego wykorzystywać. Było 
ich zresztą niemało, a wojna przysparzała ich jeszcze więcej. W Królestwie, przez 
Warszawę przede wszystkim, działania wojenne właściwie przechodziły “mimo”, ale 
skutki przewlekłej wojny, zmieniający się układ sił politycznych i wojskowych na 
naszych ziemiach społeczeństwo polskie odczuwało dotkliwie. 

Wpierw Rosjanie rekwirowali, co tylko było do zabrania, nie troszcząc się o ludzi, 
potem okupant niemiecko-austriacki robił podobnie. Wprowadził wprawdzie kartki 
żywnościowe, ale racje były nader skąpe. Widoki Starego Miasta i oracza na kartkach 
na ziemniaki, Zamku Królewskiego na mąkę, czy księcia Józefa na kartkach na chleb 
mogły oczywiście oddziaływać jakoś na świadomość narodową i polityczną 
społeczeństwa polskiego, uświadamiając mu w pewnym stopniu zarysowującą się coraz 
wyraźniej perspektywę możliwości odrodzenia się w takiej czy innej formie i mierze 
państwowości, ale ludzi nie nakarmiły. Co obrotniejsi więc ryzykowali konfiskatę na 
dworcach i ulicach z ogromnym trudem i kosztem przywożonych ze wsi produktów, inni 
— pozbawieni inicjatywy i ryzyka lub pieniędzy — przymierali głodem. 

Głodowała też niejednokrotnie siedząca w szkolnej ławie młodzież. W dniach 
długoletniej okupacji uczucia głodu doświadczał również Bronek. Matka zaopatrywała 
go wprawdzie do szkoły w solidne śniadanie, ale on umiał zręcznie i niepostrzeżenie 
odstępować je uboższym kolegom. Odsiadywał potem sporą dozę lekcyjnych godzin 
ucząc się jak zawsze gorliwie, z pustym wprawdzie żołądkiem, ale dla niepoznaki 
uśmiechniętą twarzą. Zawsze życzliwie do wszystkich nastawiony, nie pragnął być 
pierwszym i “jedynym” w klasie, chociaż miałby do tego podstawę, bo uczył się dobrze, 
przy czym był zarówno zdolny do przedmiotów humanistycznych jak i matematyczno-
przyrodniczych. Pomagał więc chętnie słabszym kolegom w nauce, dlatego w domu 
doktorostwa Chrostowskich stale było ich pełno, albo też przychodził do nich sam. 
Przyjaźnił się ze wszystkimi i z nikim nie miał zatargów. Zawsze był bardzo opanowany i 
bardzo tolerancyjny — świadczy jego kolega z ławy szkolnej Wojciech Francki i 
potwierdza to wybranym przykładem. 

“W Szkole Mazowieckiej dyrektorem był Kujawski, rozwodnik, który ożenił się 
powtórnie przechodząc na protestantyzm. Może dlatego w szkole tej była duża grupa 
protestantów i Żydów z bogatszych sfer mieszczaństwa warszawskiego. Większość 
czysto polska była drażniona tak przez bogatych Żydów jak również w pewnym stopniu 
przez protestantów niemieckiego pochodzenia. Byli oni bardzo zasymilowanymi, 
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dobrymi Polakami, ale okazywali pewną subtelną wyższość ze względu na religię, dając 
do zrozumienia, ze katolicyzm to religia tłumu. 

Inteligent może być tylko protestantem. Toteż większość polska trochę się 
boczyła i często reagowała na ich zachowanie. Chrostowski ze wszystkimi był dobrze. 
Kolegował się bliżej, brał udział w życiu tych protestanckich kolegów, bywał u nich na 
przyjęciach i wieczorkach towarzyskich w ich domach, a oni w jego. Bardzo tolerancyjny 
był również w stosunku do Żydów. Gdy po traktacie brzeskim dużo Polaków wracało z 
Rosji do Polski, do Warszawy przybył również brat Trockiego z synem, którego dyrektor 
Kujawski przyjął do naszej klasy. Był to chłopiec o bardzo semickim wyglądzie. Tłusty, 
nieprzyjemny, po polsku mówił z silną naleciałością rosyjskiego. Był zapisany do szkoły 
pod nazwiskiem Bronstein. Był bardzo zdolnym i pilnym uczniem, mówił płynnie po 
francusku i niemiecku. Żydzi odcięli się od niego, a polska większość nie znosiła go, 
gdyż chodził zawsze w “gimnastiorce”, czarnej bluzie rosyjskiej i czarnych spodniach, 
które pamiętaliśmy sprzed wojny w gimnazjach rosyjskich i do tego nosił pas z klamrą 
jakiegoś rosyjskiego gimnazjum w Kijowie czy Odessie. Stale dawaliśmy mu do 
zrozumienia, żeby przestał się tak ubierać. Nie reagował. Wobec tego zapalczywsi 
postanowili dać mu lanie, zabrać mu ten pas, a “gimnastiorkę” podrzeć.  

Bronek do tego nie dopuścił przedkładając nam, żebyśmy dali mu spokój. 
Ciekawa rzecz — robi dygresje były uczeń Szkoły Mazowieckiej — dyrektor Kujawski i 
nauczyciele nie zwracali uwagi Bronsteinowi, mimo że specjalnie zawsze uważali, by 
chodzić w kurtkach i krawatach jak przepisy szkolne nakazywały i nawet nie pozwalano 
mundurów skautowskich nosić w czasie lekcji. Jedynie po lekcjach wolno było przebrać 
się w harcerskie mundury, gdy zbiórki odbywały się w szkole”. Bronstein uczuć 
patriotycznych polskich kolegów nie drażnił jednak zbyt długo. Znikł ze szkoły po roku. 
Pojechał z rodzicami chyba do Niemiec lub Ameryki. 

Od losów Bronsteina i stosunku do jego ubioru grona pedagogicznego ciekawszy 
zdaje się być dla nas nasuwający się z tego epizodu wniosek, że “Chrostek” — jak 
powszechnie nazywano Bronka w szkole, bo zdaniem kolegów to przezwisko pasowało 
do jego wzrostu i spokoju — cieszyć się musiał nie lada autorytetem u kolegów, że 
chciano go w takich drastycznych, zaognionych sytuacjach słuchać, że udawało mu się 
nie tylko w tym jednym oczywiście przypadku, zapobiegać konfliktom. 

Postępował tak nie tylko względem swoich kolegów szkolnych. Umiał świadczyć 
ludziom przysługi. Na tym odcinku pomysłów mu nigdy nie brakowało. W ówczesnych 
czasach zadziwiający był na przykład jego stosunek do ludzi dworskich. W ulubionych 
Tłubicach to prosił orzącego robotnika, by sobie odpoczął, a on w tym czasie za niego 
poorze, to znowu w czasie burzy samorzutnie zanosił ludziom na pole wierzchnie 
okrycia, co oni zresztą przyjmowali nie tyle z wdzięcznością ile ze śmiechem, nie 
przyzwyczajeni do takiego postępowania “paniczów” ze dworu. Każdemu bez wyjątku 
okazywał szacunek, czego wyrazem może być także całowanie w rękę kucharek (w 
domu rodziców czy w Tłubicach) ku ich widocznemu zażenowaniu. Wyrażał w ten 
sposób swą wdzięczność tym, którzy ponosili trudy przygotowania mu pożywienia.  

Takie postępowanie młodego gimnazjalisty szokowało oczywiście otoczenie. 
Tych z boku na niego patrzących i tych, którzy byli obiektem jego “dziwnego” 
postępowania. On sam tymczasem zachowywał się jak najnaturalniej, z całkowitą 
prostotą. Nie było widać u niego skrępowania ani chęci (bo i to przecież u niektórych się 
zdarza) wyróżnienia się od innych czymkolwiek. Bo oczywiście nie można nazywać 
chęcią wyróżniania się opinii, jaką darzyło go jego szkolne środowisko. Był przecież w 
gimnazjum chłopcem zawsze bardzo czystym, dobrze ubranym ale przede wszystkim 
zawsze posłusznym, bardzo spokojnym i zrównoważonym, bardzo dobrze 
wychowanym, który z nikim nie miał zatargów. Był typem obserwacyjnym. Wolał 
słuchać, co mówią, niż być słuchanym. A ta cecha charakteru zawsze bywa mile 
widziana przez otoczenie, zwłaszcza przez to “ambicjonalne”. Małego wzrostu brał 
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udział w szkolnych zabawach towarzyskich i grach sportowych ale bez specjalnego 
entuzjazmu. Zawsze był bardzo religijny i to, według jego przyjaciela Wojtka 
Franckiego, inspirowało nie tylko jego postępowanie ale wpływało na dobieranie sobie 
przyjaciół. 

“Chociaż byłem przeciwieństwem Bronka — stwierdza otwarcie — i miałem w 
szkole awantur i konfliktów z otoczeniem co niemiara, Bronek właśnie mnie obdarzał 
przyjaźnią. Chyba wpłynął na to mój stosunek do religii, z którą ja żadnych kolizji nie 
miałem. Tymczasem dużo kolegów w tych czasach było do niej nastawionych 
sceptycznie, przechodziło tak częsty w młodym wieku buntowniczy stosunek do religii. 
Ja takiego okresu nigdy nie przechodziłem, a ponieważ Bronek był bardzo religijny, 
więc to zbliżało go do mnie. Mieliśmy bardzo światłego prefekta, ks. dr. inż. Hilchena, 
którego obaj bardzo lubiliśmy, poważaliśmy za wiele taktu, rozumu i kultury osobistej. 
Ksiądz ten miał bardzo duży wpływ na Bronka”.  

I znowu stykamy się tutaj z ważnym w kształtowaniu osobowości młodego 
człowieka czynnikiem wychowawczym — rola prefekta, rola księdza. Trzeba przyznać, 
że miał Bronek w życiu dużo szczęścia, jeśli to tak laicko nazwać można. Wpierw — 
przykład i wpływ rodziców, później, w gimnazjum — również prefekta (Ks. dr inż. 
Hilchen był prefektem Bronka przez cały okres pobytu jego w gimnazjum za wyjątkiem 
jednego roku szkolnego (1916/17). Zastępował go wtedy ks. Rudolf Nowowiejski, brat 
słynnego kompozytora Feliksa. Powszechnie szanowany erudyta tytułowany był przez 
wielu uczniów doktorem, choć się nie doktoryzował). 

A więc zaznaczające się u Bronka już w młodym wieku cechy charakteru i 
zaskakujące otoczenie jego czyny nie były owocem tak zwanego dobrego wychowania 
tylko, ale znajdowały swe źródło w Bogu. Z Jego natchnienia pochodziły, Jemu już 
wtedy miały służyć, do Niego się odnosiły. 

W szkole zdyscyplinowany, spokojny, opanowany i myślący, w domu 
dostosowywał się również do panującej tam atmosfery i upodobań, stawianych mu 
wymagań i dawanych poleceń. W zachowaniu się jego i postępowaniu nie było widać 
szukania siebie, robienia tego, co jemu się podobało, ale to, co chciano u niego widzieć. 
Toteż pilność i sumienność w pracy, w nauce, kształceniu umysłu wcale mu nie 
przeszkadzały w spełnieniu życzenia rodziców: równoległym z umysłowym kształceniu 
się fizycznym. Jego siostrzenica, bliski świadek jego młodości świadczy, że “był 
wysportowany, dobrze pływał, uczył się fechtunku, jeździł konno. Kiedyś nawet uratował 
mi życie, gdy podczas naszej jazdy konnej w sąsiedztwo, wierzchówka nagle poniosła. 
Krzyknęłam. Broneczek zatrzymał ją, mimo że jechał na tłubickiej chabecie. Ćwiczył 
nawet boks. Grał też w tenisa, uczył się ślizgania. Lubił też tańczyć, bawić się jak każde 
dziecko. W wieku czternastu czy szesnastu lat (był wtedy w szóstej klasie gimnazjalnej) 
zaczął chodzić ze mną na lekcje tańca. Dawnych tańców uczył nas pan Czernelewski. 
Bronek potrafił bawić całe towarzystwo. Humorystycznie naśladował mistrza, wołając w 
tańcu: ‘cofej’, ‘kupa’, śmiesząc wszystkich makaronizmami wymawianymi z francuska. 
Jak zobaczył koleżankę, która nie miała powodzenia, natychmiast biegł poprosić ją do 
tańca. Mnie też na balu urządzonym na zakończenie kursu tańca siłą z kąta wyciągnął, 
mobilizując jeszcze do tego kolegów. Tańczył w zawrotnym tempie. Przy polce 
zwłaszcza brał wściekłe tempo, a mazura tańczył z taką werwą, że zbił raz przy nim 
wazon. Wspominała to ze mną jeszcze na pogrzebie o. Marcina jedna z jego 
koleżanek”. 

Tak bywało na prywatnych spotkaniach w domu rodziców jego kolegów, 
zwłaszcza u Wernerów, u których odbywały się owe lekcje tańca. “Na wieczorkach 
szkolnych jednak Bronek nie tańczył nigdy. Staliśmy pod ścianą, przyglądając się 
zabawie — wspomina kolega Bronka z ławy szkolnej. Ja nie tańczyłem, bo miałem w 
głowie tylko sprawy przysposobienia wojskowego w owym czasie. I tak razem 
spędzaliśmy czas tych zabaw, na których byliśmy, bo rodzice tak polecali”. 
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I znowu, nawet na przykładzie stosunku do zabawy, do tańca, widać ciągłe 
dostosowywanie się Bronka do drugich, robienie przyjemności nie sobie a drugim, albo 
rezygnowanie z własnej przyjemności dla czyjegoś dobra. Jak zaproszony do wzięcia 
udziału w wieczorku towarzyskim nie zawiódł koleżanek i kolegów pragnących się 
zabawić, tak w innej, nie wiążącej sytuacji dotrzyma towarzystwa koledze stroniącemu 
od tańca, by nie czuł się źle lub nieswojo wśród roztańczonej, rozbawionej młodzieży. 
Dowód to nie tylko otwarcia na drugiego człowieka, ale i dużej delikatności. Robił to 
przecież — jak zawsze zresztą w podobnych przypadkach — w tak prosty, naturalny 
sposób, że rzadko kto to w ogóle dostrzegał, a już zupełnie nie czuł się obdarowywany. 
“Był zawsze żywy, impulsywny — charakteryzuje go też jego siostrzenica — ale nie 
nerwowy. Była to typowa “cienka skóra” psychiczna, stąd widoczna zawsze u niego 
szybkość reakcji na bodźce, nawet te dla drugich mało, czy niedostrzegalne. 

Wychowywał się zawsze w atmosferze “uwielbienia” w licznym gronie dziewcząt i 
kobiet rodziny Chrostowskich, szczęśliwych, że mają wśród siebie “takiego” chłopca. Aż 
dziw bierze, że nie dał się zepsuć”.  

Apetyt miał zawsze wyśmienity. Gdy miał lat siedemnaście, pamiętam jak cała 
nasza mnoga żeńska rodzina stała wianuszkiem przy stole wydając okrzyki zdumienia i 
podziwiając ze śmiechem pałaszującego żwawo Broneczka: — ileż ty wsuwasz!” 

A śmiać się umiał głośno, radośnie, szczerze. Zawsze miał duże poczucie 
humoru, ale — co wszyscy zgodnie i mocno podkreślają — nigdy nie było u niego 
złośliwości. Przy swojej powadze i skupieniu, cechach zawsze takich 
charakterystycznych dla niego — taki młodzieńczy śmiech zachował do końca. 

Nadchodziły tymczasem wielkie wydarzenia. Wpierw przez polskie ziemie 
przeszła zawierucha wojenna. Wielki, tragiczny, krwawy zamęt i chaos, z którego raz po 
raz wyłaniać się zaczynała możność odbudowy państwowości polskiej, raz mniej, raz 
więcej realistyczna, aż wreszcie nastała radość wielka—ziściły się pragnienia i tęsknoty 
tylu pokoleń: Polska zmartwychwstała! 

Bronek wydawał się być wtedy bardzo jeszcze młody, jednak przeżywał to 
mocno. I nic dziwnego. Cała przecież ówczesna młodzież polska, wychowywana w 
okresie zaborów w atmosferze walk o niepodległość, znacznie szybciej dojrzewała pod 
względem świadomości narodowej niż może ta nam współczesna, bo rosnąca w innej 
sytuacji politycznej, podobnie jak inni byli pod tym względem jej rówieśnicy z okresu 
kampanii wrześniowej, lat wojny i okupacji. Można się było również spodziewać, że z 
momentem rodzenia się i kształtowania naszej państwowości młodzież jeszcze solidniej 
przysiądzie fałd i jeszcze gorliwiej będzie się uczyła. Ale proces państwowotwórczy nie 
odbywał się spokojnie. Ledwie oczyszczono tereny polskie spod okupantów, a na 
zachodnich ziemiach polskich odgłosy walk o niepodległość i przynależność do 
odrodzonej Macierzy zdawały się przycichać, już młode serca zaczynały przeczuwać, 
że kraj znowu będzie potrzebował nowych rąk do walki, nowych ofiar. W przededniu 
nadchodzącej wojny stał szesnastoletni Bronek ze swoją siostrzenicą nad Sierpienicą i 
w zamyśleniu patrząc na jej wody powiedział: 
— Szumi Wisła niespokojna, będzie wojna, będzie wojna... 

I nadeszła. Ogarnięta euforia ratowania Warszawy, ratowania tego, co dopiero 
powstało było z krwi, ruin i zgliszcz, a zdawało się być takie dobre, takie uprawnione, 
takie wielkie nadzieje rokujące na przyszłość, cała starsza młodzież Szkoły Ziemi 
Mazowieckiej zgłosiła się ochotniczo do wojska już wiosną 1919 roku. Gdy szósta i 
siódma klasa nagle opustoszały, Bronek nie mógł już usiedzieć w szkolnej ławce. 
Fizycznie słabiej rozwinięty od swoich kolegów i niewątpliwie zbyt młody, by mógł liczyć 
na przyjęcie do wojska, postanowił sprytem dopomóc losowi. “Zretuszował” metrykę 
urodzenia robiąc się starszym o kilka miesięcy i — został żołnierzem. Później od swych 
kolegów z ławy szkolnej, bo w 1920 roku dopiero, ale był żołnierzem. I przy tym wcale 
nie pętakiem jakimś czy zawalidrogą. Umiał panować nad strachem, który — jak się 
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okaże — i najbardziej “ochotniczo” nastawionych żołnierzy się imał. Rozbroił nawet 
czterech żołnierzy nieprzyjacielskich, bo wzajemnie się przestraszyli i — prawdę 
powiedziawszy — obie strony zdziwione były szybkością całej nieoczekiwanej akcji. To 
znowu kiedyś w końcowej fazie jakiejś potyczki znalazł się sam koło domu, za którego 
przeciwległą ścianą schroniło się paru krasnoarmiejców. Rozpoczęła się wzajemna 
obserwacja zza węgła, następnie dyskusja, w której Bronek potrafił przekonać 
przeciwników o bezcelowości dalszej walki, konieczności złożenia broni i oddania się do 
niewoli jako jedynym rozsądnym wyjściu z sytuacji wobec oddalających się odgłosów 
bitwy i ich współtowarzyszy broni. Potrafił też opanować grupę żołnierzy i powstrzymać 
ją od panicznej ucieczki przed nacierającym przeciwnikiem. I wtedy to młodziutki 
ochotnik I. Dywizji Litewsko-Białoruskiej dostał odznaczenie za nadzwyczajną odwagę. 
Gdy później po studiach będzie odbywał służbę wojskową, z miejsca otrzyma jedną 
“belkę” więcej od swych kolegów, właśnie z powodu odznaczenia otrzymanego w 
czasie wojny w 1920 roku. Gdyby nie ta “belka”, nikt z kolegów nigdy by się nie 
dowiedział o jego odwadze i odznaczeniu, bo od dziecka — jak świadczą jego najbliżsi 
— nie lubił mówić o sobie. Raz tylko w rozmowie ze swą siostrzenicą powiedział coś, co 
— z perspektywy czasu oceniając — mogło mieć bardziej osobisty, intymny charakter. I 
odsłaniać jego ukryte czy może zaczynające się już krystalizować pragnienia. 
— “Bronisław”, Halina — powiedział — nie było takich świętych. Trzeba będzie zostać 
świętym. 

Na razie w trudnych momentach czy dla niejednego młodego człowieka 
kłopotliwych może sytuacjach dawał dowody swej wiary i przynależności do Kościoła. 
Konsekwencją swego postępowania musiał chyba niejednego pobudzić chociażby tylko 
do refleksji.  

Gdy był w Podchorążówce — wspomina siostrzenica — byłam świadkiem 
rozmowy matki Bronka z jego babką. 
— Broneczek jest taki pobożny — mówiła matka, że klęka przed łóżkiem i odmawia 
pacierz. Nic sobie nie robi z tego, że koledzy się z niego podśmiechują. 

Po maturze, którą złożył w 1922 roku w Szkole Mazowieckiej oczywiście, 
rozmawiał z siostrzenicą przez telefon: 
— Konstrukcja samolotów? 
— Misje? 
— Rolnictwo? 

Zastanawiał się głośno, co robić dalej. Misje. Usłyszano to z jego ust chyba po 
raz pierwszy. Może było to już echo cichego wezwania Bożego, z czego — być może — 
nie zdawał sobie jeszcze sprawy. Ostatecznie zdecydował się na rolnictwo i wstąpił do 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, na SGGW — jak popularnie nazywano 
wówczas tę uczelnię. Tym razem miłość do Tłubic przeważyła szalę...” 
 

Z portalu: www.polish-dominicans-in-australia.org/ 
 

 
Żbik na łonie natury. 
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Wydarzenia. 
 
Z Kroniki zastępu „Rysiów” XXI DH... 
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Zdjęcia wykonałem z oryginalnej Kroniki zastępu „Rysiów” XXI Drużyny Harcerzy 
z lat 1927 – 1929 prowadzonej przez druha Krzysztofa Henisza(z archiwum druha 
Zbigniewa Martyńskiego). Wpis potwierdzający autentyczność – Stanisław Jankowski – 
członek drużyny, od jesieni 1928 roku Jej drużynowy, w czasie II wojny światowej 
„cichociemny”, oficer Armii Krajowej ps. „Agaton”. Autor książki „Z fałszywym 
ausweisem w prawdziwej Warszawie”  –  Lech Sierpiński. 
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Aktualności. 
 
Wieczór kolęd (HKS XXI WDHiZ). 
 
Tak się zwoływaliśmy: 
 
 

  
                                Z A P R O S Z E N I E 
  

Harcerski Krąg Seniorów XXI 
serdecznie  zaprasza   

Druhnę / Druha 
na "Wieczór Kolęd",  

który odbędzie się w piątek 11 stycznia 2008 o godz. 19.00  
ul. Nowoursynowska 160G m. 19 (wejście od ul. Urwisko) 

przy choince Ani Bonieckiej - Rodak.  
Gospodyni oczekuje nas ewentualnie z "czymś" do wspólnego 

"kotła" (wg możliwości) z takim umiarem, żeby nic nas nie 
zatkało w trakcie kolędowania. Uprasza się jednak o stosowną 

informację zwrotną (najpóźniej do wtorku 08.01) ujawniającą zamiary zaproszonego 
(czyli przyjdę lub nie przyjdę choć bardzo bym chciał/a).  

Najlepiej bezpośrednio ankarodak@op.pl tel. 644 36 00 kom. 0603 647 617.  
Dziękuję za uwagę - pozdrawiam - Leszek Sierpiński 

  
 
 
 

A tak śpiewaliśmy: 
 

   
 
Od lewej: Gospodyni spotkania Anna Boniecka – Rodak, Ewa Lorenc, Komendant HKS 

Dymitr Grunduls, Urszula Dzwonowska, Jacek Żórawski, Ewa Majchrzak 
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Od lewej: Krzysztof Piętak, Piotr Dzięciołowski, Hanna Tomassi – Morawiec, Małgorzata 
Żurawska, Jan Wawszczyk, Jolanta Paruch – Kulczycka 

 

   
 

Od lewej: Jolanta Paruch – Kulczycka, Hanna Sroczyńska, Wiesława Prątnicka, Michał 
Sroczyński, Lech Sierpiński, Anna Boniecka – Rodak 

 

   
 

Na zdjęciu z lewej należy zwrócić uwagę na nowy układ – trzech tenorów w oknie, w 
środku Gospodarz – Jacek Rodak. 

Na zdjęciu z prawej na uwagę zasługuje niespodziewany gość Wieczoru ksiądz 
Proboszcz 

 
Zdjęcia i opracowanie: Lech Sierpiński 
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Komunikaty. 
Czuwaj! 

        Uwaga członkowie Harcerskiego Kręgu Seniorów XXI WDHiZ oraz 21 Szczepu 
Wiecznie Młodej Puszczy i Bardzo Starych Żbików! 

        W niedzielę 20 stycznia 2008 roku już 95 Rocznica powstania XXI WDH,  
95 Święto - w obecnej sytuacji Środowiska XXI WDHiGZ. Tym razem nasza 

młodzież zaprasza nas na obchody w formie Gry Terenowej. Mamy nadzieję, że 
ta forma (podobnie jak w poprzednich latach) nie spowoduje migotania naszych 

steranych życiem serc i weźmiemy w niej udział. Poniżej przekazujemy to co 
wiemy... Zapraszamy do uczestnictwa. A ponieważ każda Gra się kiedyś kończy 

jakąś formą stacjonarną, to jak tylko dowiemy się co, jak i gdzie, damy 
znać, żeby można było wziąć w niej udział w przypadku "braku sił" na 

"ganianie" po Żoliborzu. Zapraszamy gorąco - uczestnictwem w Grze dajmy 
sygnał, że drogie nam są wspomnienia z XXI. 

Pozdrawiamy serdecznie - Dymitr Grunduls i Leszek Sierpiński. 
PS. Bardzo prosimy o potwierdzanie otrzymania tego komunikatu poprzez 

pozytywne lub negatywne potwierdzanie uczestnictwa. 
 

Komunikat "świąteczny": 
Czuwaj! 

Zapraszamy na grę wszystkich - od najmłodszych do najbardziej doświadczonych! 
     Wszyscy chcący grać - spotykamy się o godzinie 13:50 (by o 14:00 

wystartować na pewno) na powietrzu, przy północnym wyjściu z metra Plac Wilsona. 
Gra będzie trwać 2.5h, odbywać się będzie na terenie Żoliborza. 

W czasie gry można poruszać się komunikacją miejską, robić co się wymyśli, 
że będzie sensowne, za wyjątkiem: (a) aktów przemocy fizycznej wobec innych 

grających :) (b) poruszania się własnym samochodem (c) naruszania prawa i innych 
ogólnie zakazanych czynności :) 

W czasie gry warto mieć: 
1. Bilet na komunikację miejską, np. dobowy. 

2. Plan Warszawy. 
3. Głowę na karku. 
4. Długopis, kartki. 

5. Kilka złotych. Nie oczekujemy wydawania ogromnych kwot, ale do kilku 
złotych w patrolu może się przydać. (w szczególności - idę do sklepu i kupuję X, bo jest 

mi potrzebne do Y jest jak najbardziej uprawnionym posunięciem w czasie gry). 
6. Cokolwiek, co uważasz, że może Ci się przydać w grze po Żoliborzu, np. słonia. 

Jeśli masz, weź, bo chcemy, by był przynajmniej jeden na patrol: 
1. Telefon komórkowy. 

2. Aparat fotograficzny cyfrowy (może być dowolnie śmieciowy, np. w 
komórce). 

-------- 
pozdrawiają organizatorzy: Ola i Marcin oraz interface: Kasia 

Czuwaj! 
Na część "stacjonarną" 95 Święta Środowiska XXI WDHiGZ zapraszamy w niedzielę 20 

stycznia 2008 od godz. 17.00 do 19.00  
do sali gimnastycznej XIV LO ul. Nowowiejska 37a (a więc po Grze Żoliborskiej).  

Pozdrawiamy - Dymitr Grunduls i Leszek Sierpiński. 
 
 

I tak może wyglądać pismo Środowiska. Zapraszam do współpracy Druhny i Druhów. 
Tych najmłodszych także.                                                                          Lech Sierpiński 


