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Numer 2                Pismo Środowiska XXI Warszawskich                LUTY  2008 
                               Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych 

  

 

Dzień Myśli Braterskiej 
 
„4. Skaut jest przyjacielem wszystkich, a bratem każdego innego skauta.” 

(Pierwsza redakcja Prawa Skautowego – „Skaut nr 2 – 01.11.1911r.” – Lwów,  
Wacław Błażejewski – „Z dziejów harcerstwa polskiego” – Warszawa MAW 1985) 

 
 Dzień Myśli Braterskiej to święto przyjaźni obchodzone w 
dniu 22 lutego każdego roku przez harcerzy i skautów na całym 
świecie. 
 22 lutego to dzień urodzin założyciela skautingu, sir Roberta 
Baden-Powella (22 lutego 1857) i jego żony Olave Baden-Powell (22 
lutego 1889). Dlatego w ten dzień harcerze myślą o sobie, składają 
sobie życzenia, przesyłają kartki, organizują różne gry terenowe lub 
spotykają się przy ognisku. 
 Dla wszystkich harcerek i harcerzy 22 lutego jest dniem 
szczególnym, od 82 lat obchodzony jako Dzień Myśli Braterskiej. Dla 
entuzjastów skautingu z całego świata jest to okazja, aby 
wprowadzać Myśli w czyn! I przekazać wzajemnie braterskie myśli. 
Myśli w czyn! to życzliwe myślenie o drugim człowieku, akceptacja, 
próba przełamania niechęci czy nieufności. 

 
Dla członków Związku Harcerstwa Polskiego i innych 

organizacji harcerskich to okazja do organizacji uroczystych 
spotkań, przesyłania sobie życzeń. Tradycyjnie odbędą się 
spotkania harcerek i harcerzy różnych pokoleń, oraz zbiórki 
datków na cele charytatywne. 

Idea ustanowienia tego dnia zrodziła się na 4 Między-
narodowej Konferencji Skautek i Przewodniczek w 1926 roku 
w Stanach Zjednoczonych. Wybór daty padł na dzień 22 lutego 
– rocznicę urodzin założycieli skautingu gen. Roberta Baden-
Powella, Naczelnego Skauta  Świata i jego żony Olave Baden-
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Powell, Naczelnej Skautki Świata. Początkowo było to święto dziewcząt, jednak z 
czasem również skauci dołączyli do jego obchodów. 
 Dzień Myśli Braterskiej uświadamia skautom na całym świecie, jak jest ich 
wielu i że wszyscy są dla siebie braćmi, niezależnie od koloru skóry, narodowości, 
czy wieku.                                                                                             (Źródło: Wikipedia.) 

 
 
„4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.” 
                                                                                                                               (Prawo Harcerskie ZHP) 

 
 

„4. HARCERZ W KAŻDYM WIDZI BLIŹNIEGO, każdemu służy pracą, 
pomocą, ujmuje się za każdym pokrzywdzonym, obca mu jest znieczulica i oziębłość 
w stosunkach między ludźmi. Przezwycięża urazy i waśnie między ludźmi i między 
narodami, swą postawą daje wyraz uznania naturalnych praw człowieka. Sprzeciwia 
się przejawom nienawiści, nie poniża nikogo. Harcerz ZA BRATA UWAŻA 
KAŻDEGO INNEGO HARCERZA, każdego skauta na całym świecie, każdego 
wiernego tym samym ideałom. Takie widzenie świata i ludzi prowadzi do 
poszanowania przekonań, do demokracji i tolerancji.”            (hm Stefan Mirowski – styczeń 1996 

                                                                                                                                                                   //media.zhp.pl) 

 
 

„W Dniu Myśli Braterskiej – 22 lutego, dniu urodzin Naczelnego Skauta 
Roberta Baden –Powella, pozdrawiam wszystkich, życząc radości z pracy dla Kręgu i 
Naszego Związku.                                                                             Dżim 
 

Otrzymaliśmy życzenia, na moje ręce, od Zespołu Seniorów i Starszyzny 
Harcerskiej Chorągwi Stołecznej, Komendy Hufca, Kręgu Mokotów, Kręgu Włochy, 
Kręgu Praga-Południe, Stowarzyszenia Harcerzy Seniorów Okęcia, następującej 
treści: 
 

SŁUŻYMY UCZCIWEJ SPRAWIE, 
A JAKO KTO MOŻE, 
KU POWSZECHNEMU DOBRU 
 NIECHAJ DOPOMOŻE   (Jan Kochanowski) 

 

I NIE WIEM DZIŚ, KTO WRÓG, KTO BRAT, 
BO DAWNE MIARY DZISIAJ NA NIC, 
LECZ MIŁOŚĆ STWORZY INNY ŚWIAT, 
BEZ WALK, BEZ KRAT, BEZ GRANIC          (Olga Małkowska) 

 

 

W Dniu Myśli Braterskiej łączymy się myślami z całą rodziną skautową oraz z 
przyjaciółmi wspierającymi nas w pełnieniu harcerskiej służby, życząc wszelkiej 
pomyślności.”                      (Z poczty Harcerskiego Kręgu Seniorów XXI WDHiZ im. hm. Czesława Jankowskiego) 

 

 
Opracował: Lech Sierpiński 
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Życzenia od druhny Małgorzaty Nowosad (Hufiec ZHP Warszawa Ochota) 

 

 
"Uśmiechać się w czasie pogody potrafi każdy łobuz, 
uśmiechać się w czasie deszczu - tylko prawdziwy 
skaut."  
                                                                     gen. Robert Baden-Powell  
 

Z okazji Dnia Myśli Braterskiej życzę właśnie tej pogody 
ducha, która pozwala przezwyciężać każdą przeszkodę 
stawianą przez życie na naszej wąskiej, krętej i 
wyboistej harcerskiej ścieżce.  

Życzenia od druhny Marty Kosior – drużynowej XXI WDH „Puszcza”. 
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POCZET XXI. 
 
Stanisław MAŁAGOWSKI (1893 - 25.VII.1919) 
 

W końcu roku 1912 założyciel Drużyny Skautowej w Gimnazjum Towarzystwa 
Ziemi Mazowieckiej ul. Klonowa 16 w Warszawie. Student Akademii Górniczej w 
Przybramie. Porucznik saperów. Inicjator budowy i dowódca "Związku broni" - 
improwizowanego pociągu pancernego, używanego przez I Korpus Polski generała 
Józefa Dowbora – Muśnickiego na Białorusi (I Korpus Polski był formowany od 
sierpnia 1917 na Białorusi z Polaków służących w armii rosyjskiej, miał on być użyty 
po stronie rosyjskiej przeciw Niemcom; po rewolucji, sprowokowany, podjął działania 
przeciw bolszewikom, następnie został rozbrojony przez Niemców). Pociąg ten był 
sformowany przez Polaków w twierdzy Bobrujsk 10 lutego 1918. Podczas pierwszych 
dziesięciu dni służby pociąg brał udział w kilku potyczkach z bolszewikami. Pierwszą 
większą akcją był wypad na stację kolejową we wsi Krasnyj Bierieg (Czerwony 
Brzeg) pod Bobrujskiem 21 lutego, który zakończył się sukcesem. W ciągu 
następnych paru miesięcy pociąg brał udział w dalszych walkach. 10 maja 1918 
Korpus skapitulował wobec przeważających sił niemieckich i był to równocześnie 
koniec kariery bojowej pociągu. 

Po rozwiązaniu I Korpusu, przez Kijów, przedostał się do Krakowa. Tam od 1 
listopada 1918 roku zorganizował nowy pociąg pancerny „Śmiały”. Wraz z nim, jako 
jego dowódca, wyruszył na odsiecz oblężonego Lwowa. Po zwycięstwie tam, został 
skierowany do walk przeciw bolszewikom na froncie Litewsko - Białoruskim.  

Zginął 25 lipca 1919 roku (w wieku 26 lat) w akcji pod stacją Pohorelce koło 
Baranowicz. Trzy tygodnie wcześniej 5 lipca 1919 roku w tym samym pociągu 
pancernym zginął jego starszy brat Kazimierz. Obydwaj odznaczeni Krzyżami Virtuti 
Militari. 
 

   
Pociąg pancerny „Śmiały” grudzień 1918 r. 

Dowódca por. Stanisław Małagowski po lewej, ppor. Stanisław Biega po prawej stronie. 
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O Stanisławie Małagowskim w literaturze i internecie: 
 
„...Małagowski Stanisław - por. poc. panc. Śmiały. zm. r. 25.VII.1919 Baranowicze. 
Małagowski Kazimierz - sierż. poc. panc. Śmiały. zm. r. 5.VII.1919 Wilno...” 
[Dane pochodzą z publikacji "Lista strat Wojska Polskiego" wydanej przez Wojskowe Biuro Historyczne w roku 1934 
(opracowanie Jacek Młochowski - www.genealodzy.pl)] 

 

 „...Jest ciekawostką, że imiona piwne nadawano również gościom - członkom rodzin 
studentów. A jeszcze większa ciekawostka to fakt, że na wieczory piwne 
"dopuszczano" kobiety (być może jest to sposób na ożywienie dzisiejszych 
uroczystości). Siostra Stanisława Małagowskiego, późniejsza żona Melchiora 
Wańkowicza, odwiedzając brata w Przybramie, otrzymała na chrzcie piwnym imię 
"Greczynka"... (prof. Maciej Mazurkiewicz "Kto z góry idzie tam" - czyli od kiedy, dlaczego i kto "chadza z góry") 

 

Szczególnie dużo wspomnień o swoim szwagrze, zawarł Melchior Wańkowicz 
w książce „Ziele na kraterze” (Instytut Wydawniczy PAX – Warszawa 1982): 
 

 „... Przed urodzeniem pierwszego dziecka matka jego została porażona 
nieszczęściem: w lipcu 1919 roku polegli w odstępie trzytygodniowym jej jedyni, nad 
wszystko ukochani bracia. Jako starsza siostra w domu, który za ich wczesnego 
dzieciństwa odumarła matka, była ich opiekunką. Teraz, kiedy powstawała Polska i 
zdawało się, że rozpocznie się nowe życie, zabrakło ich....”                                 (Str. 10) 
 
„... Żołnierze z pancerki przysyłali delegacje, prezenty, krzyżyk złoty, kołderkę, 
misiulka. Przyjeżdżali na urlopy, stawali spartym murem dokoła kolebki, patrząc 
ponuro i bezradnie... 
... Wanda, narzeczona Staśka, siedziała całe noce przy chorej Krysi. Nie zdążyła 
sfotografować się na prośbę Staśka w tym krótkim narzeczeńskim okresie 
przedzielonym teraz przez przepaść martwego czasu. Chciała zostawić Krysi 
fotografię narzeczeńską. Poszła do fotografa w jasnej wiosennej sukience, z 
bukiecikiem kwiatów, usiłowała uśmiechać się wesołym dziewczyńskim 
uśmiechem...”                                                                                                        (Str. 11) 
 
„... Kiedy rodzice opowiadają o wojnie 1919 – 1920 roku, znowuż trzeba się 
rozeznawać w wujku Kaziku, w wujku Staśku, którzy polegli przed ich urodzeniem...” 
                                                                                                                               (Str. 27) 

 
„... Tak samo, gdyby żyli, do cugowych byliby zaliczeni polegli wujowie: Kazik i 
Stasiek,...”                                                                                                              (Str. 50) 

 

„... Toteż King zwykł był nabierać Mamę na funty, odziedziczywszy tę tradycję po 
braciach Kaziku i Staśku. 
      Kiedyś znaleźli wielki jej pamiętnik, opatrzony groźną klauzulą: „Nikomu czytać 
nie wolno”. Naczytawszy się, obrzydliwi chłopcy zapisali się na pierwszej stronie: 
„Napis zauważyliśmy po udelektowaniu się. Zdławieni tym faktem” – podpisy. ...”  
                                                                                                                                                                                              (Str. 51) 

 
„... Jej bracia wykpiwali się z Królika, a to, że bigot, a to, że obcasy krzywi, a to, że 
pamiętnik pisze, a to, że się podoba panu Orzechowskiemu z długim nosem. ...”  
                                                                                                                                                                                               (Str. 51) 

 

http://www.genealodzy.pl/


6 

 

„... Z tej książki i z tych opowiadań mamowych, z tych wspomnień o braciach i o 
latach przed wojną, i zaraz po wojnie, wyrastał w opowiadaniach Mamy nad wszystko 
– Komendant Józef Piłsudski, ten sam, któremu Stasiek, meldujący się po raz 
pierwszy z pancerki, tuż przed śmiercią, zamiast składanego raportu potrafił tylko 
powiedzieć ze swoją nieposkromioną wybuchowością: 
 - Do ostatniego tchu... 
 Nie śmiał powiedzieć „Komendancie”, bo nie był w Legionach. ...”                     (Str.153) 
 
„... Oficer wpada do sypialnego Mamy. Na sekreterze fotografie braci w mundurach z 
roku 1919 w charakterystycznych dla tamtego czasu kożuszkach, za ramką zatknięte 
krzyże Virtuti obydwu. 
      Ach, więc jednak ten trusiowaty dom ma swoje tajemnice!... 

- Doch, hier sind polnische Offiziere!... 
- To moi bracia. 
- Gdzie są? – ogląda się, jakby już mieli wyleźć z jakiegoś kąta. 
- Die beide sind gefallen im Jahre 1919 – rąbie po niemiecku (przydała się bona 

 Niemka). 
      Niemiec wpada do hallu. 
      - Raus!... – krzyczy, aż drżą szyby. 
Trzech knechtów niezdarnie zbiega z drugiego piętra, dudniąc po chodach butami. 
      - Raus!... – krzyczy oficer do łapacza o latających oczach, który ociąga się 
czegoś. 
Wywalili się za furtę i już ich nie ma. Krysia mówi spokojnym głosem: 
      - Marto, proszę śniadanie. 
      Mama siada w fotelu, przy którym stała, kiedy się ważyły losy Krysi. Więc będzie 
ją miała nadal. Wzrok błądzi po fotografii chłopców, którzy uratowali. 
      Czy dają opiekę zabici? – Mama zabiera się do porządkowania po rewizji. ...”  
                                                                                                                                                                                             (Str. 294) 
 

„... Wieczorem ujrzała ją matka, jak schodzi z wielką ramą w ręku. 
Poznała od razu – to portret Staśka. 
      Stasiek... ten młodszy brat matki... Krnąbrny chłopak o wielkiej łepetynie 
wystrzyżonej maszynką, wiecznie poodrapywany, którego szorowała niemiłosiernie 
ryżową szczotką z całą surowością starszej o trzy lata siostry, pasowanej w wieku lat 
ośmiu na panią osieroconego domu i gospodynię. Ten matczyny stosunek do 
utrapionego Staśka został już na zawsze. Matkowała jemu i starszemu Kazikowi, 
kiedy na dywanie w salonie odbywali z kolegami walki zapaśnicze, a wszystko sypało 
się z etażerek. Matkowała, kiedy na dzikich wyścigach rowerowych rozbijali się o 
pryzmy kamieni. I nadziwić się nie mogła, że nagle ten nieusłuchany Stasiek (kiedy 
pojechała z ojcem odwiedzić go w Akademii Górniczej) występuje jako jej opiekun, 
dyryguje jej przyjęciem na „fuksa” do rodziny piwnej. 
      Mimo tego dorośnięcia nie opuszczało postrzelenie małego urwisa o 
wystrzyżonej głowie. Kiedy wybuchła pierwsza wojna, zgłosił się „ni w pięć, ni w 
dziewięć” na ochotnika do wojska rosyjskiego. Taki już dostał przydomek w rodzinie 
– „Ni w pięć, ni w dziewięć”. 
      Kiedy wybuchła rewolucja rosyjska, wstąpił do korpusu Dowbora i sformował 
„pociąg pancerny”, pociąg pancerny, „ni w pięć, ni w dziewięć”, złożony z lor 
odkrytych, obłożonych piaskiem, za którymi ustawił działa i karabiny maszynowe. 
Mało tego: jako saper sformował „ni w pięć, ni w dziewięć” pluton trzydziestu konnych 
saperów – wybuchowców, który wyładowywał błyskawicznie wraz z końmi, dotarłszy 
najdalej jak można w głąb bolszewickich pozycji, i dopadał okolicznych obiektów 
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wysadzając je w powietrze. To w takiej właśnie operacji pod Tiełuszą jego ukochany 
sierżant, Pająk, teraz wspólnie z Krysią zakopujący broń, spalił rękę do kości, bo 
sznur Bickforda zamókł i należało przynieść głownię z chłopskiego pieca do 
wysadzenia toru. 
      Pociąg nazywał się Związek Broni. W Korpusie tłumaczono sobie tę nazwę tym, 
że służyli na nim saperzy, kawalerzyści, artylerzyści, pancerniacy i wojska kolejowe. 
W gruncie rzeczy Związek Broni była to nasza konspiracja wojskowa, która z chwilą 
przybycia emisariuszy z kraju złączyła się z Polską Organizacją Wojskową. Stasiek 
był komendantem organizacji na pierwszą dywizję i cała załoga pancerki 
zaprzysiężona. Do tej załogi, patrzącej w niego jak w tęczę, wygłaszał przemówienia 
z bantem czerwonym przy mundurze jako „polski socjalista” („ni w pięć, ni w 
dziewięć” – pożal się, Boże). 
      - Stasiek, jakże ty możesz utrzymać dyscyplinę przy tym sposobie bycia? – 
spytałem go, kiedyśmy, jadąc strzemię w strzemię, odsadzili się w przód od oddziału. 
Przyjechałem z ramienia Komendy Głównej Związku Broni jako jej członek i bardzo 
nam zależało na utrzymaniu spoistości oddziału. 

- Bo co? 
- Bo te imieniny Ocipki. 

      Ocipko był zabawną postacią pucybutującą w oddziale, warzącą strawę, pilnującą 
koni. W oddziale dwudziestokilkuletnich byków na schwał, batiarów na pierwszy 
kaliber, moczymordów patentowanych i niewyczerpanych tańcowników po wsiach, 
ten czterdziestoletni Ocipko był przedmiotem pokpiwań.  
      Kiedy przyszło święto Józefa, przy stole, dookoła którego zbierała się cała 
załoga, stały w środku dwa umajone fotele – jeden dla nieobecnego, bo uwięzionego 
wówczas w Magdeburgu „Komendanta”, dla którego „polski socjalista” miał kult. 
Drugi fotel – dla Józefa Ocipki. 
      Na stole stało wiadro stuletniej starki, wykopanej gdzieś pod klepiskiem stodoły, 
gdzie ją starał się ukryć uciekający dziedzic. Komendant pancerki pił i pić kazał 
pełnymi szklanicami, spełniając toast na cześć „obu Józefów”. Po czym wygłosił, 
nieco już pomętniałym głosem, toast na cześć Ocipki, którego praca przy kuchni 
„wiele więcej znaczy niż całe panowanie Rady Regencyjnej”. Było to już bardzo „ni w 
pięć, ni w dziewięć”, bo to na Radę Regencyjną, powołaną przez Niemców, właśnie 
kazano Korpusowi przysięgać w tym krótkim czasie, kiedy Korpus utrzymywał 
kondominium z armią niemiecką. 
      Potem szły toasty na cześć sążnistego Kempy, który pełniąc wartę, tak rzepnął o 
asfalt Niemca, gdy podlazł za blisko, że szkopa powieziono do szpitala; i starej panny 
w kantynie, od której Jasio Onufrowicz wycyganił czerwoną wstęgę, rzekomo jako 
szarfę honorową dla oddziału. 

- Baczność, Jasiu! – komenderował Stasiek. – Kubek w dłoń! Odpowiadaj, 
Jasiu: gdzieżeśmy wyfasowali worek z amunicją luzem do nagana? 

- W ichniem składzie, panie poruczniku. 
- Dobrze. Wypij. Nalej. A gdzie ten skład był? 
- W Krasnym Brzegu, panie poruczniku. 
- Dobrze. Wypij. Nalej. A co się zrobiło nagle? 
- Worek był dziurawy i sypało się. 
- Wypij. Nalej. I co zrobiłeś? 
- Uny podchodziły już i Dreczkowski krzyczał, coby siadać, to ja związał... 
- Czym związałeś, Jasiu? 
Pijany Jasio wypucza się na starą pannę: 
- Wstążką panny Sabiny. 
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Więc dopieroż – podrzucanie panny Sabiny. 
- No, więc widzisz – troskliwie truchtuję obok – jak się potem z dubeltówki 

całujesz z Jasiami i Ocipkami, to jak ciebie słuchać będą? 
Obejrzał się na oddział, który śpiewał: 
 
Prosiłem ją raz w agreście, 
Żeby dała mi nareszcie, 
 
I poprawił się w siodle. 
- Widzisz, oni wiedzą, że ja za najmniejsze nieposłuszeństwo w pysk strzelę. 

Po rozbrojeniu Korpusu, kiedy pancerniacy Staśka obsadzili bramę fortecy 
bobrujskiej i aresztowaliśmy Dowbora, Stasiek, dobrawszy kilku żołnierzy, rusza na 
Ukrainę wysadzać mosty Niemcom. Pamiętam plażę i Staśka spalonego na brąz, jak 
leżąc w tłumie piękności kijowskich przyjmował niepostrzeżenie łączników. 
      Znalazłszy się w Polsce, zbiera dawną załogę, odtwarza pociąg pancerny. To już 
nie jest to cudactwo z worków klecone, o którym niemiecki komendant stacji 
Rohaczew meldował: Es ist etwas fantastisches durchgefahren. To już porządne 
wieżyce obrotowe, grube pancerze. Po odsieczy Lwowa, na froncie wileńskim 
poczyna się szeroki tor, tworzy się więc duplikat pancerki, na który idzie Kazik, brat 
Staśka, student mediolańskiej politechniki. Pierwszy poległ Kazik. W trzy tygodnie 
potem poległ Stasiek w wypadzie z pancerki. 
      Jak może kwiecie rosnąć na ogniu? Bywa tak na torfowisku: ogień tli się 
wewnątrz, zeżre wreszcie łąkę. Już niczego w tym Domeczku nie było, zdaje się, by 
podsycać płomień. Zapakowane głęboko leżały papiery tyczące przeszłości, listy, 
wspomnienia, pamiętniki. 
 
      Mama, przekładając i porządkując przesłaną spuściznę – szkice Kazika, listy 
Staśka, fotografie, drobne przedmioty i pamiątki, dotykała tego wszystkiego lekko i 
ostrożnie, niby czegoś, co ma w sobie siłę ognia. 
      Składając te papiery, ślad straszliwych żarzeń, zgarniała do skrzyni każdy 
drobiazg, jak zgarnia zapobiegliwa ręka każdą iskierkę. Tkwiły na strychu, tkwiły w 
piwnicy jak ognie stłumione, jak ognie zablokowane w zamurowanym chodniku, o 
których pouczał brat – górnik. Żeby nie podeszły... 
       
      Tylko dla siebie... Tylko dla siebie, tyle co na sekreterze, te parę fotografii. Ta 
nieduża fotografia poległych braci, z wstążeczkami ich Virtuti za ramką, ta fotografia 
ojca męża w czamarze, kiedy szedł do powstania 1863 roku. Tylko, tylko dla siebie... 
Dalej, dalej od dzieci... 
 
      W ich pokoju były świątki Lorentowiczówny, słoneczniki van Gogha. I tyle. Nawet 
antyków nie miały, żeby ze starej czeczoty nie trysnął płomień. Mebelki miały 
grzeczne, współczesne, lakierowane w trzy kolory, aż naiwne swoją bezmyślną 
wesołością. 
      A przecież – wiedzieliśmy: Domeczek był postawiony na torfowisku, na dnie 
którego od pokoleń buzuje żar. 
      W liczbie tych papierów na strychu był portret Staśka. Przyjaciel jego serdeczny, 
Władek Siemieński (Od zakończenia pierwszej wojny światowej stale miał kompletnie 
wyekwipowany plecak na wypadek wojny. Ewakuując we wrześniu 1939 roku 
stadninę z Racotu, został ciężko ranny na bombardowanej szosie. Kazał się złożyć w 
rowie i prowadzić stadninę dalej. Wydobył pistolet: „Nie dam się wziąć Niemcom. 
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Ratujcie konie”. Wrócili, gdy przeszła fala bombardowania. Ale zastali martwego.), 
kolega szkolny, podkomendny z pancerki, dał powiększyć portretowe zdjęcie u tego 
pana Piekacza na zaplutym podwórku kamienicy na Elektoralnej. Pan Piekacz, 
chlubiący się gablotą ze ślubnymi parami wystawioną w bramie, włożył cały kunszt, 
wyretuszował twarz na gładko, zrobił błyszczące oczy, podrysował wężyk oficerski na 
kołnierzu. Władek, sam półprzytomny z żalu, dał oprawę prostą z dębu i pod szkło 
wsunął zakrwawiony kawałek bandaża, który zdjął z konającego. 
      Mama zobaczyła teraz Krystynę, znoszącą z góry ten nieudany portret w owalu z 
passe – partout, ze zrudziałym strzępkiem gazy w dolnym rogu. 
      Jednym błyskiem rozdarła się pamięć lat. Jak King przywiózł wiadomość, że brat 
zginął. Była w siódmym miesiącu z tą właśnie Krysią. Padła na dywan, klękła, zgięta 
w bólu, mocując się z sobą. Mąż ją troskliwie starał się odjąć ręce od twarzy – ktoś 
uprzedzał, by uważać, podając wiadomość o śmierci, bo dziecko zostanie z 
płomieniem na twarzy od tego dotyku. 
      Dziecko urodziło się bez płomienia na twarzy, ale ogień gdzieś był, głęboko. 
      Po śmierci obu braci demonstrowano film z pancerki. Leżeli już obaj w grobie, 
przywaleni ziemią, a tu chodzili w blasku młodości. Stasiek pokazał się w zbliżeniu na 
cały ekran, spojrzał na nas i uśmiechnął się. Wszystka krew zbiegła matce z twarzy, 
płód w niej począł się miotać. 
      Teraz matka patrzyła na to uroczyste schodzenie z wielką ramą portretu, na 
kwadrat rozwartych drzwi strychu, z sercem ściśniętym, jakby ognie, stłoczone przez 
tyle lat, podeszły pod dach. 
      Krysia zaczęła wbijać gwóźdź w centralną ścianę saloniku. Matka patrzyła w 
milczeniu. W hieratycznym rytmie młotka było coś z misterium i coś z obrzędowości 
kładzenia kamienia węgielnego. Dawniej, kiedy zakładano fundament, 
wmurowywano Ewangelię. Wierzono, że poczet przodków asystuje obrzędowi. 
Gdyby tak było, to wówczas w tym salonie był duch dziadka powstańca, poległych 
wujów, poległych ojców chrzestnych. 
      Krysia uderzyła ostatni raz młotkiem i zeszła ze stołka. 

- Mamo – powiedziała do milczącej matki – jak ja mogłam tak żyć! Z tą nauką, z 
tym gospodarowaniem! Jaka głupia byłam... 

Matka słuchała pokornie. Ognie doszły. 
Płomień już teraz szedł – niewstrzymany. Domeczek pełen był nieznanych 
kursów, 

nieznanych gości. Mama przemykała między pokojami, nie ważąc się do nich 
wchodzić. Wszedłszy kiedyś do jednego z nich, zobaczyła jakichś ludzi pochylonych 
nad jakimiś metalowymi częściami. Uspokajali ją: 

- Niech się pani nie obawia, my tylko uczymy się składać broń. 
W Domeczku odbywa się teraz kurs oficerski, w Domeczku Krysia otrzymuje 
szlify. 

Ginie nieraz na całe dnie, coś rozwozi na rowerze po mieście. Jest przydzielona do 
PEŻET (Pomoc Żołnierzowi), ma wyznaczony posterunek na wypadek powstania....”          
                                                                                                                                                                                             (Str. 299) 

 
„... Skąd, po pięciu latach poniżenia – te oczy błyszczące, jasny wzrok, szeroki 
uśmiech? Mama jest upojona jak za tamtych dziecinnych wieczorków. Tylko tam 
kiełkowały te roślinki ludzkie, a tutaj wywaliło się zielsko mocne, zielsko czepliwe, 
nabrzmiałe fantazją jak jej Stasiek sprzed dwudziestu pięciu lat. 
 
      Portret Staśka patrzy ze środka salonu. Ten by poprowadził mazura! Pamiętam, 
po zajęciu Lwowa, prowadził na wielkiej sali kilkaset chyba par. Na lewym ramieniu 



10 

 

omdlałe ze szczęścia lwowianki uczepiły mu wielki pęk wstęg wodzirejskich. Właśnie 
skończyło tańczyć moje karo; nim się zwołało następne, sala zaświeciła pustką na 
środku. Widziałem przez ten prześwit, jak w wejściu ukazał się żołnierz w pełnym 
rynsztunku, w hełmie podpiętym paskiem, i świecąc żółcizną świeżo wyfasowanych 
ładownic, pomaszerował do Staśka. Stasiek przeczytał rozkaz i krzyknął: 
      - Wszystkie pary!... 
      A kiedy stanęła ogromna kolorowa kolumna, jeszcze rozbawionym, wodzirejskim                                   
głosem: 
      - Panowie na prawo, panie – na lewo... Stajemy vis à vis. 
      I nagle głosem komendy: 
      - Załoga «Śmiały» wystąp! Kierunek – wyjście... Marsz... 
      Nie wiem, czy powiedział parę słów usprawiedliwienia, bo już nogi nasze dudniły 
chodnikami Lwowa na dworzec. Po pół godzinie strzelaliśmy na Rzęsnę Ruską. ...”   
                                                                                                                                                                                             (Str. 306) 

 
„... Nie wzięła pierścionka, tylko złoty krzyżyk na łańcuszku. 
- Widzi Marta – mówi – to od załogi pancerki. Po śmierci wujów cała pancerka była 
moim chrzestnym, przysłali całą delegację!...”                                                     (Str. 311) 
 
„... Potyka się o próg piwnicy. W świetle ręcznej latarki widzi rozwaloną skrzynię z 
papierami. Sięga ręką w głąb popisanych kart, albumów i czuje jakiś twardy 
przedmiot. Pudełko. Gdzieś kiedyś sama skryła, schowała, zaprzepaściła je – 
najgłębiej. Wyszarpuje zameczek. Na białym atłasie złoty medalik. I pożółkła karta, 
którą Stasiek napisał, zanim sam poległ, odsyłając pamiątki po poległym bracie: 
 

Non omnis moriar …”                                                                                           (Str. 322) 

 

 

 
                                                        Grób Rodziny Wańkowiczów - Powązki                            
                                                                                         Zdjęcie: Wikipedia – autor Mariusz Kubik. 

 

 

 

                                                                                                          Opracował: Lech Sierpiński 
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Pociągi pancerne por. Stanisława Małagowskiego. 
 
Pociąg pancerny „Związek Broni”. 
 

"Związek broni" - nazwa improwizowanego pociągu pancernego, używanego przez 1 
Korpus Polski generała Józefa Dowbora – Muśnickiego na Białorusi (I Korpus Polski 
był formowany od sierpnia 1917 na Białorusi z Polaków służących w armii rosyjskiej, 
miał on być użyty po stronie rosyjskiej przeciw Niemcom; po rewolucji, 
sprowokowany, podjął działania przeciw bolszewikom, następnie został rozbrojony 
przez Niemców). Pociąg ten był sformowany przez Polaków w twierdzy Bobrujsk 10 
lutego 1918  

 
Pociąg składał się ze zwykłej nieopancerzonej lokomotywy i kilku wagonów, 
osłoniętych workami z piaskiem oraz częściowo pancernymi tarczami okopowymi. 
Dowódcą i inicjatorem budowy pociągu był por. Stanisław Małagowski (późniejszy 
dowódca pociągu "Śmiały"). Ochotnicza załoga pociągu liczyła co najmniej 35 ludzi. 
 
Uzbrojenie  
- rosyjska armata polowa kaliber 76,2mm  M 1902 ("trzycalówka") na czołowej 
platformie  kolejowej, 
- kilka ckm-ów kaliber 7,62 mm Maxim,  
- na jednym z wagonów pociągu był ustawiony samochód pancerny Austin z 
uszkodzonym podwoziem, uzbrojony w dwa ckm-y Maxim w wieżach obrotowych (był 
to pierwszy znany samochód pancerny Austin w polskiej służbie. Został zdobyty pod 
Bobrujskiem przez żołnierzy I Korpusu Polskiego generała J. Dowbora-Muśnickiego 
w lutym 1918 roku. Zdobyty Austin I serii miał uszkodzone podwozie (brak tylnej osi), 
więc po umieszczeniu na platformie kolejowej został użyty jako część pociągu 
pancernego) 
- być może pociąg miał też 8 moździerzy lub granatników, lecz bez amunicji.  
 
Działania bojowe  
Po rewolucji w Rosji, pociąg wraz z 1 Korpusem podjął działania przeciw 
bolszewikom. Podczas pierwszych dziesięciu dni służby pociąg brał udział w kilku 
potyczkach z bolszewikami. Pierwszą większą akcją był wypad na stację kolejową we 
wsi Krasnyj Bierieg (Czerwony Brzeg) pod Bobrujskiem 21 lutego, który zakończył się 
sukcesem. W ciągu następnych paru miesięcy pociąg brał udział w dalszych 
walkach. 10 maja 1918 Korpus skapitulował wobec przeważających sił niemieckich i 
był to równocześnie koniec kariery bojowej pociągu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
              Szkic pociągu „Związek Broni” (widok od przodu). 
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Fotografia została 
prawdopodobnie 
zrobiona po akcji w 
Czerwonym Brzegu.. 

 
                                                                                                                                      Źródło: Wikipedia. 
 
 
 
 

Śmiały (pociąg pancerny) 
 

 
 
 
 
 
 
   

Polski typowy wagon 

artyleryjski z 1939. Wagony 

tego typu były używane w 

polskich pociągach: Śmiały i 

Piłsudczyk. 
 
 

 

Śmiały (Nr. 53) to pierwszy i najbardziej znany polski pociąg pancerny 
(wcześniej, przed odzyskaniem niepodległości, w dniach 10 lutego – 10 maja 1918, 
walczył improwizowany pociąg pancerny „Związek Broni”). 

 
Służył kolejno w armiach: 
Austrii  
Polski - od 1 listopada 1918 do 22 września 1939 (kapitulacja Lwowa)  
ZSRR - do 7 lipca 1941  
Niemiec - do 10 czerwca 1944 - skreślenie ze stanu  
Pierwszy skład powstał na bazie taboru zdobytego 1 listopada 1918 r pod Krakowem. 
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Zdobyty tabor: 
parowóz opancerzony typu 377 (2 szt.):  
- standardowy parowóz pancerny pociągów pancernych armii austro-węgierskiej.  
 

Kilkanaście lokomotyw pancernych tego typu było zbudowanych w 1915 na 
bazie małego tendrzaka towarowego węgierskiej serii 377 (polskie oznaczenie serii 
Tkh103), produkowanego w latach 1885 – 1927. 

Parowozy te były używane w 8 austro-węgierskich pociągach pancernych 
okresu I wojny światowej (o numerach I-VIII), niektóre z nich miały po dwie 
lokomotywy. Następnie, lokomotywy te używane były w kilku czechosłowackich i 
węgierskich pociągach pancernych. Co najmniej dwie czeskie lokomotywy były 
zdobyte przez Niemców i używane przez nich na początku II wojny światowej. 

Dwie lokomotywy tego typu, o numerach 377.117 i 377.402, były używane w 
okresie 1918 –1920 w dwóch polskich pociągach pancernych („Śmiały” i 
„Piłsudczyk”). 
 
Dane techniczne: 
Układ osi: C 
Masa służbowa 21,3 t (z pancerzem 36,7 t) 
Długość parowozu: 8 100 mm 
Wysokość: 4 000 mm 
Moc znamionowa: 300 KM 
Maksymalna siła pociągowa: 3 900 kG 
Prędkość maksymalna: 40 km/h 
Pancerz warstwowy o grubości: 12 mm stali + 40 mm dębiny + 8-9 mmm stali  
Typ: tendrzak 
Największy nacisk osi: 7 t  
Pojemność skrzyni wodnej: 4,8 m3  
Pojemność skrzyni węglowej: 1 t  
Zachowane egzemplarze: Brak 

o 377-117 – użyty w pociągu Śmiały  
o 377-402 – użyty w pociągu Piłsudczyk  

 wagon artyleryjski (2 lub 3 szt.):  
o 141164 – użyty w pociągu Śmiały  
o 141455 – użyty w pociągu Piłsudczyk  
o 148066  

 wagon szturmowy:  
o 140866 – użyty w pociągu Piłsudczyk  
o 150060 – użyty w pociągu Śmiały  

 platformy kontrolne  

Monografia: 
Janusz Magnuski - Pociąg pancerny "Śmiały" w trzech wojnach.  
Wydawnictwo „Pelta” z 1996 

 
                                                                                                                                      Źródło: Wikipedia. 
 
 
                                                                                                                      Opracował: Lech Sierpiński. 
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Z HISTORII XXI WDH. 
 
Luty 1928: 
 
„Zbiórka. 
Ostatnia dziś zbiórka z Wierzbowskim nowy zastępowy ma objąć komędę. Dziś 
więc odbyło się wzruszające pożegnanie, gdzie kilku chłopców o mało nie dostało 
spazmów.” 
 

   
 
 
„Zbiórka. 
Dziś odbyła się I-sza zbiórka z nowym zastępowym Przepiórką na której odbyło się 
wręczenie ksiąg zastępu przez Wierzbowskiego.” 
 
(Kronika zastępu „Rysiów” 21 WDH przy Szkole Mazowieckiej, prowadzona przez Krzysztofa Henisza od d. 9/I.1927 do dn. 
11/V.1929 roku) 
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Luty 1948: 
 
„1 luty 1948. 
Odbyła się zabawa taneczna zorganizowana przez naszą drużynę w lokalu szkoły 
”Przyszłość”. Naszego korespondenta, udającego się na wywiad z drużynowym, 
tenże   powitał   okrzykiem:  ”forsy,  jak lodu!”  Zwracamy   się   w   tym  miejscu ”z 
gorącym    apelem” do władz naczelnych drużyny: uwaga! uwaga! na lodzie łatwo się 
poślizgnąć! Zabawy i pieniądze nie są bezpiecznym środkiem wychowawczym...” 
                                                                                                  („Nasza Drużyna - czasopismo 21 WDH nr 3  z 15 lutego 1948 r.”) 

 
„4 luty 1948. 
Odbyła się Rada Drużyny, na której poza uchwaleniem budżetu i planu pracy na luty, 
miało miejsce rewelacyjne oświadczenie drużynowego, że... wyjeżdża na dwa 
tygodnie na ”urlop” do Zakopanego. Jakoż w dniu 5 tegoż miesiąca ”wziął i wyjechał!” 
Teraz ”na góry spoziera i łzy rękawem ociera...”” 
                                                                                                  („Nasza Drużyna - czasopismo 21 WDH nr 3  z 15 lutego 1948 r.”) 

 

„15 luty 1948. 
Ukazuje się „Nasza Drużyna” – czasopismo 21 WDH - Nr 3. 
Redaktor odpowiedzialny: Zbigniew Martyński. 
Współpracownicy: A. Śmietanko, W. Werner, A.  Małek” 
 
„22 luty 1948. 
Odbyły się ćwiczenia całej drużyny w Łazienkach. Komenda drużyny uskarża się na 
znikomą ilość harcerzy obecnych na tej skądinąd udanej imprezie. Zaiste trudno 
dociec przyczyny tego zjawiska: Gdyby terenem zbiórki miały być nie Łazienki, lecz 
powiedzmy, łazienka, - a to co innego – zdarzają się wszak wypadki obawy przed 
wodą /i myciem/. Jednakże zbiórka w Łazienkach odbywała się przy 10° mrozie, tak, 
że nawet o ”zmyciu głów” nieobecnym nie mogło być mowy.”  
                                                                                                  („Nasza Drużyna - czasopismo 21 WDH nr 4  z 20 marca 1948 r.”) 

 
„28 luty 1948. 
Odbyła się kolejna Rada Drużyny. Stwierdzamy w tym miejscu, że spędzony ostatnio 
w Zakopanem ”urlop” wpłynął na drużynowego bardzo niekorzystnie: I-o: niebywale 
go rozleniwił, o czym świadczy fakt, że swą działalność rozpoczął obecnie od 
powołania drugiego pobocznego. II-o: dokonał tego jeszcze, że drużynowy stracił 
samodzielność: potrzebuje obecnie Rady... przybocznych.” 
                                                                                                  („Nasza Drużyna - czasopismo 21 WDH nr 4  z 20 marca 1948 r.”) 

 
„REFLEKSJE JUBILEUSZOWE 

     Obchód 35 rocznicy istnienia to nie tylko akademia, przemówienia, pokazy... To 
także garść myśli... A oto kilka, jednym pociągnięciem dłoni zdjętych z zasępionego 
czoła i bezładnie rzuconych na papier. 
     ...35 lat istnienia drużyny – to wielkie bogactwo tradycji. – Spotkałem się 
kilkakrotnie w trakcie różnych dyskusji z bardzo dziś rozpowszechnionym 
twierdzeniem, że tradycja w bieżącym życiu drużyn harcerskich nie może i nawet nie 
powinna odgrywać specjalnej roli. Chcę stanąć w jej obronie! Nie ulega wątpliwości, 
że harcerstwo musi iść z prądem czasu, nie zgadzam się jednak z mniemaniem, 
jakoby tradycja temu nie sprzyjała. Przeciwnie, uważam, że tradycja jest w tym 
wypadku konieczna i niezbędna! Obserwacja niejednokrotnie pozwala stwierdzić, że 
obecne nowe drużyny bez przeszłości natrafiają w swej pracy często na próżnię, nie 
mogą znaleźć punktu oparcia, brak im realnych form pracy, brak wzorów, brak treści! 
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”Postęp” w takich warunkach sprowadza się często do zespołowego uczęszczania na 
zabawy taneczne począwszy od lat trzynastu! Piłka rzucona na pewną wysokość w 
górę – spadnie, o ile nie oprze się, powiedzmy na piecu... To nie wymaga 
komentarzy. 
     ...Bardzo częstym obecnie i bardzo, wydaje mi się, w pojęciu harcerskim – 
niezdrowym zjawiskiem jest dowolne zmienianie drużyn przez poszczególnych 
harcerzy. O, w tej drużynie drużynowy nie nosi krótkich spodenek, wobec czego – 
”przepiszę się” do innej! – Tradycja, oczywiście poważna niezmiernie silnie 
przywiązuje do drużyny; kto wie, czy i w tym wypadku ważną przyczyną nie jest brak 
lub zaniedbanie tradycji... 
     ...Że tradycja silnie przywiązuje do drużyny, niech świadczy chociażby przykład 
21-ej. Okres działalności powojennej obfitował u nas w chwile krytycznego upadku i 
zaniedbania, a mimo to istnieje spora garstka harcerzy, która 
przetrwała pełne 2½ lat! Mimo, że stanowiła ona pokolenie nowe, powojenne, a 
tradycję poznawała jedynie z gawęd i bogatego archiwum, przyznawała przecież, że 
”trzyma ją tradycja”... 
     ...W związku z tym rozmyślaniem nasuwa mi się kilka uwag o ogólnym, niejako 
tradycyjnym charakterze naszej drużyny. Z tego, co wiem i co słyszałem sformułować 
mogę kilka określeń: drużyna nasza uchodziła przed wojną za kulturalną, poważną, 
”gentlemańską”. Charakterystyczne jest przy tym, że cechy te nie przeszkodziły jej 
wykazać się w czasie wszystkich wojen dużymi walorami bojowymi. Niemniej należy 
również wspomnieć o rysie wybitnie ujemnym, jakim jest pewien brak w wytrwałości 
w pracy i wysiłku poszczególnych pokoleń, czego dowodzi kolejne następstwo 
rozkwitów i upadków w historii naszej drużyny... 
     ...Na koniec jedną jeszcze myśl chciałem dorzucić do tego wianka. Z faktu, żeśmy 
uznali i przejęli 35-o letnią tradycję 21-ej, że się nią chlubimy i nazywamy się jej 
kontynuatorami, wynika dla nas kilka obowiązków. Pierwszy ogólny i zasadniczy: 
mamy dobrą tradycję – nie możemy się wobec niej kompromitować! – A teraz kilka 
szczegółowych, aktualnych w chwili bieżącej obowiązków – wskazówek: 
     1. Należy zwrócić szczególną uwagę na obecną postawę harcerza 21 W.D.H. Jest 
ona w tej chwili, jak zresztą na ogół w całym harcerstwie, płytka, bezmyślna, 
niejednokrotnie nawet spaczona. Tradycja nasza maluje postać harcerza 
sprężystego fizycznie, karnego, zdecydowanego duchowo... 
     2. Musimy się wziąć silnie w garść, ażeby udoskonalić organizację i dyscyplinę 
drużyny! Nie sposób jest iść naprzód, wychowywać się i wyżywać w rozhukanej i 
bezładnej kupie!!... 
     3. Nie możemy dopuścić do ponownego zaistnienia ”kryzysu”! Wytrwale naprzód! 
Nie wolno nam zatrzymywać się w marszu i siadać w miękkich fotelach – zbyt łatwo 
można wtedy zapaść w starczą drzemkę... Wytrwale naprzód!! 
                                                                            Z. M.” (druh Zbigniew Martyński) 
                                                                                                  („Nasza Drużyna - czasopismo 21 WDH nr 3  z 15 lutego 1948 r.”) 

 
Powyższy artykuł ze względu na jego aktualność także w roku 95 jubileuszu 

został przytoczony specjalnie. Wykazuje niezbicie, że nie tylko dziś mamy problemy 
ze zrozumieniem przez młodzież roli tradycji w życiu harcerskich drużyn... c.d.n.  

                                                                                                                          Lech Sierpiński 

 
Luty 1968: 
 
„4 Luty 1968. Turystyczny rajd Szczepu. Rajd Dziekanów – Palmiry – Pociecha – 
Truskaw.” 
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AKTUALNOŚCI  ŚRODOWISKA XXI. 
 
Para-Środowiskowy Rajd Styczniowy Sadowa 12-13.01.2008 

 
 12 stycznia Br. Wybraliśmy się na pierwszy rajd, w którym uczestniczyły 3 
drużyny ze środowiska 21.: 21.WDH-ek „Puszcza”, 21. WDH-y „Żbiki” i 21. WDW 
„Stare Żbiki”. Rajd ten powstał po sukcesie ubiegłorocznego styczniowego, na który 
pojechały męska i wędrownicza. W tym roku organizatorzy – dh Michał Korch i dh. 
Ewa Bigaj – zadbali byśmy się lepiej poznali międzydrużynowo i z pewnością nie 
nudzili. Poza częścią wędrowników, która wyjechała z Warszawy już w piątek 
wieczorem by noc spędzić na planszówkowym graniu, wszyscy wyjechali 12 stycznia 
rano do Truskawka i stamtąd, spacerkiem przez Puszczę, przeszliśmy się do 
Marielewa do stadniny. Tam każdy miał okazję przejechać się konno i wykonać 
podstawowe ewolucje (jak machanie nogami) na końskim grzbiecie. 
    Następnie nasza cała, ponad dwudziestoosobowa grupa (stanowiąca ewenement 
w historii rajdów styczniowych, których liczebność wahała się zazwyczaj od 2 do 7 
uczestników) ruszyła przez Kampinos do szkoły w Sadowej – miejsca naszego 
zakwaterowania. Po drodze obficie korzystaliśmy z integracyjnych właściwości 
śniegu, gry autorstwa Ewy, w której celem było zdobycie mózgu (podobno nawet 
niektórym uczestnikom się to częściowo udało!) oraz tego, że zimą kampinoskie 
bagna są, na szczęście, zamarznięte. Spotkaliśmy także dh Piotrka Kuczyńskiego, 
który zamiast porannych zabaw z końmi wybrał jednoosobową wycieczkę wzdłuż i 
wszerz Puszczy Kampinoskiej. Nasza wędrówka kończyła się już po zmroku, a 
wszystkim zastanawiającym się nad rolą technologii w ZHP polecamy uwadze 
wypowiedź jednego z harcerzy młodszych wygłoszoną przez jego telefon 
komórkowy: „Mamo, jest już noc, a my jeszcze nie doszliśmy do szkoły i idziemy po 
drodze, którą nie mogą chodzić turyści”.  
 Na miejscu międzydrużynowy zespół pod kierownictwem mistrza kuchni dh 
Janka Inowolskiego stworzył pyszny obiad. Potem chętni (a przynajmniej ci z nich, 
którzy mieli jeszcze siłę) pojechali popluskać się w pobliskim basenie. Wieczorem, 
już w gronie trzydziestu osób ( w wieku od 11 do 29 lat) spotkaliśmy się przy kominku 
i śpiewankach. I pomyśleć, że to wszystko zdarzyło się w ciągu jednego dnia! 
 Niedziela nie była mniej interesująca – dojechaliśmy do Modlina i wybraliśmy 
się na zwiedzanie bunkrów w Twierdzy – po ciemku, z zapałkami, pochodniami, 
latarkami, itp. Na koniec gwóźdź programu: spacery po moście linowym i zjazd na 
linie. Każdy, profesjonalnie zabezpieczony na wszelkie możliwe sposoby, 
przespacerował się po huśtającej się linie zawieszonej między drzewami ok. 10 m 
nad ziemią i zjechał z tej wysokości na dół. Nasze bardziej i mniej dzielne miny w 
trakcie wykonywania tych czynności można oglądać w galerii na stronie 
http://21wdw.staszic.waw.pl/galeria . Pełni wrażeń wróciliśmy do Warszawy – być 
może w kwietniu uda nam się powtórzyć taki wyjazd w większym gronie? 
                                                                                                                                         Kasia Lewińska 

 
Rajd widziany oczętami „XXI WDH Puszcza”: 
 

„W weekend 12-13 stycznia wzięłyśmy udział w rajdzie, razem z drużynami 
naszego środowiska- 21 WDH Żbiki i 21 WDW Stare Żbiki. Co prawda nie było nas 
dużo, ale i tak było baaaardzo sympatycznie:) 

 

http://21wdw.staszic.waw.pl/galeria
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            Pierwszego dnia jeździłyśmy na 

koniach i maszerowałyśmy, maszerowa-
łyśmy, maszerowałyśmy… Na szczęście 
pogoda dopisała- było ciepło i świeciło 
słońce. Trasa wiodła nas przez 
przepiękne, kampinoskie lasy. Po drodze 
spotkaliśmy nawet kulig :) Po dotarciu do 
szkoły w Sadowej i szybkim odpoczynku, 
pojechałyśmy na basen. Zjeżdżałyśmy 

 na zjeżdżalni i trochę przetapiałyśmy         
                                                            chłopców ze Żbików :)     
 
     

Po powrocie odbył się uroczysty 
kominek, na którym miałyśmy okazję 
zobaczyć ceremonię przyjmowania 
nowych członków do drużyny 
wędrowniczej. Jednym z najweselszych 
elementów było nocne robienie gofrów 
(trwało do 3 w nocy). Na ten czas mała 
Puszcza zdominowała kuchnię :) 

 
 

 
 

           Po kilku godzinach snu, szybkiej 
pobudce, śniadaniu i zabawie w przeciąganie 
liny, wsiadłyśmy w autobus jadący do Twierdzy 
Modlin. Tam dopiero czekała na nas masa 
atrakcji! Najpierw zwiedzanie bunkrów, jedynie 
z kilkoma zapałkami, a potem zajęcia na 
linach. Mimo sporej wysokości, żadna z nas 
nie zawahała się przed wejściem na liny :) 

 
 
 Potem pożegnanie, podziękowania i powrót pociągiem do domu. Wyjazd był 

bardzo udany, dzięki niemu powoli nasze środowisko przestaje łączyć jedynie 
numerek:)                                                                                                                                     Marta” 

                                                                                                                       Zdjęcia: Piotr Tabor 
 

Święto Środowiska 21.   20 stycznia 2008 

 
 Świętowanie rozpoczęliśmy grą na Żoliborzu: mieszane drużynowo patrole 
krążyły w okolicach pl. Wilsona przeszukując pobliskie budynki w poszukiwaniu 
różnych tablic historycznych (zwłaszcza niesamowity jest budynek przy Krasińskiego 
18 – obwieszony tablicami jak choinka) i innych historycznych miejsc dzielnicy, 
odkodowując otrzymane wiadomości oraz spotykając tajemniczego Joachima bądź  
kolekcjonerów dawnej epistolografii. Cała gra, autorstwa Marcina Filipczuka, 
przedstawiała się następująco: 
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I Historia. 
Rzeźba Michała Anioła "Herkules" istniała i zaginęła w XVIII wieku. To fakt.  

Dalej jest fikcja; w grze Rosjanie ją odnaleźli tuż przed powstaniem styczniowym, i 
Franciszek Podolski, krętacz, powstaniec i kombinator, napadł konwój przewożący 
rzeźbę i ją ukrył. Miejsce, gdzie ją ukrył zakodował w następujący sposób: opisał w 
listach pięć miejsc, i pierwsze, drugie, czwarte i piąte tworzyły czworokąt, na 
przecięciu przekątnych którego był skarb. To opisał w swoim liście do siostry; w wielu 
miejscach w grze (w tym Joachim mówił) była informacja o 4 punktach - nie było 
informacji o tym trzecim, fake one. 

W czasie II wojny światowej potomek Podolskich znalazł większość listów i 
ruszył do Warszawy poszukać skarbu, gdzie niestety zaskoczyło go powstanie 
warszawskie, gdzie zginął. Wcześniej wtajemniczył kolegów - Mariana Millaka 
(postać prawdziwa), Jerzego Harlanda (postać prawdziwa) i Jana Wareckiego 
(postać fikcyjna) w informacje, i rozdał im listy.  

 
Punkty w grze były: 

1. Twierdza Zmartwychwstanek - klasztor na rogu Popiełuszki i Krasińskiego, 
gdzie zmarł Podolski. Był to szpital powstańczy i następnie reduta 
powstańców w 1944. Tam były wskaźniki na dowództwo AL oraz na Jerzego 
Harlanda 

2. Kamień upamiętniający oddziały "Żywiciela", przy ul. Popiełuszki. Tam był 
wskaźnik na dowództwo AL. 

3. Tablica upamiętniająca dowództwo AL, z tyłu budynku Krasińskiego 18. Tam 
był wskaźnik na miejsce mordu na ul. Bieniewickiej, oraz informacja, że należy 
szukać w jakimś dowództwie na Żoliborzu. 

4. Miejsce mordu na Bieniewickiej. Informacja, że chodzi o dowództwo 
"Żeglarza". 

5. Tablica upamiętniająca Jerzego Harlanda i Jana Ogulewicza na Gdańskiej 2. 
Informacja, że piątym z miejsc, które opisywał Podolski było miejsce śmierci 
Traugutta, czyli Brama Straceń Cytadeli Warszawskiej. 

6. Dowództwo "Żeglarza" na ul. Pogonowskiego; informacja, że Warecki zmarł w 
szpitalu polowym Olgi Przyłęckiej w Parku Kaskada. 

7. Tablica upamiętniająca Olgę Przyłęcką w Parku Kaskada: list 1 od 
Podolskiego, z informacją o 5 miejscach. 

8. Pomnik gen. Maczka: wskaźnik na bar Fawory oraz na miejsce mordu przy 
Bieniewickiej. 

9. Bar Fawory (róg Mierosławskiego i Mickiewicza). Informacja, że dom 
Franciszka był w miejscu, gdzie była forteca zgrupowania Żniwiarz (za kinem 
Wisła) oraz że kolega Franciszka mieszkał w miejscu, gdzie była Radiostacja 
ZWZ AK przy ul. Fortecznej. 

10. Szpital i mogiła na Cieszkowskiego: opis 3 miejsca (fake) wskazanego przez 
Podolskiego: miejsce, gdzie mieszkał rosyjski kolega (ta radiostacja).  

11. Barykada na Filareckich: wskaźnik na dowództwo AL. 
 
Dodatkowo: 
- za tablicę Rejewskiego (Gdańska 2) dostawało się informację, że jednym z miejsc 
był Dom Podolskiego 
- Rodzina miała na początku informację, że jednym z miejsc Podolskiego jest Szkoła 
Główna Służby Pożarniczej przy Słowackiego; informację tę puszczał też Joachim. 
- Wolni Strzelcy mieli informację, że jednym z punktów była Brama Straceń 
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- płyta mówiła o Millaku 
 
W grze brały udział patrole: Rodziny Podolskich, Muzeum oraz Wolni Strzelcy. Mieli 
różne informacje startowe. 
 

Po grze przenieśliśmy się do liceum im. S. Staszica, gdzie ekipa Natalii Kasak 
przygotowała kominek, po którym mieliśmy okazję podzielić się swoimi wakacyjnymi 
przygodami – niewątpliwie, od zucha do Seniora, jesteśmy bardzo aktywnym 
środowiskiem!                                                                                            Kasia Lewińska 

 
 

Relacja Seniora. 
 
 „Wbrew obiegowej opinii, że seniorzy kończą na cmentarzu, ja swoją 
wędrówkę świąteczną rozpocząłem na Powązkach Wojskowych. „Odwiedziłem” 
naszych poprzedników. Harcerzy XXI WDH poległych za Ojczyznę. Zapaliłem znicze 
przy pamiątkowej tablicy na znak, że pamiętamy...  I nie zapomnimy... 
 

 

        
 
 
A potem, o 14.00, zbieraliśmy się na Żoliborzu, na ul. Słowackiego, przed Urzędem 
Dzielnicy. „Dzieliliśmy się” na patrole. 
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Wzmocnieni Rodziną „Lorenc” (Mama i obie Córki to także historia XXI)... 
 

 
 

 

„Walczyliśmy” na ulicach Żoliborza... 
 

          
 
 

              
 
 
Wieczorem, w przyjaznych pomieszczeniach Szkoły na ul. Nowowiejskiej  
„kominkowaliśmy” i wspominaliśmy wakacje. A było co wspominać... 
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Ognisko rozpala dh Dymitr Grunduls – komendant HKS               A tak się prezentuje XXI Próbna WDS, pięknie... tylko te chusty 

 

         
                                  XXI WDH „Puszcza”                                                                              XXI WDH „Żbiki” 

 

         
                         XXI WDW „Stare Żbiki”?                                                                        „Wiecznie Młoda Puszcza” 

                                                                                                                                              Tekst i zdjęcia: Lech Sierpiński 
 

A tak widziała „Puszcza” 
 

„W 95 rocznicę Święta Środowiska 21 wzięły udział XXI WDH-ek, 21 WDH, 21 
WDW, 21 próbna WDS i oczywiście nasi kochani Seniorzy. Najpierw, w mieszanych 
patrolach, wzięłyśmy udział w grze po Warszawskim Żoliborzu, następnie odbył się 
uroczysty kominek i pokaz zdjęć z wakacji. Takie spotkania są naprawde bardzo 
ważne. Warto, moje Drogie, utrzymywać kontakt z tymi, którzy budowali, budują i 
będą w przyszłości budować nasze wspólne Środowisko. Jesteśmy jednym z 
najstarszych Środowisk harcerskich, mamy piękne tradycje i bohaterską historię, 
dlatego warto się spotykać i rozmawiać :)  Czuwaj” 

                                                                                                                     Marta 
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WYDARZENIE !!! 
 

 
 

 
 

                         &                     

 
Kasia Kowalska        Taboret   
Uśmiech: nieśmiały                                                                                 Pełne brzmienie nazwiska (i imienia): Piotrek Tabor 
Pracowitość: ++                                                                                     Status: z-ca kierownika działu ds. indoktrynacji nieletnich 
Donośność głosu: --                                                                              A formalnie: przyboczny 21. WDHy ,,Żbiki''  
Oglądanie świata: z pozycji niepozornego kwiatuszka                          Konszachty: Kasia K.  
Motyka internetowa: brak                                                                      Konszachty innego typu: komputer  
Konszachty: Taboret                                                                              Pracowitość: 200% normy 
Miejsce akcji: ekonomia i od niedawna matematyka                             Wyrabiana norma: 201% normy 
Klasa: 8b                                                                                                 Standardowy plan dnia: praca     Plan studiów: praca  
                                                                                                                 Plan na życie: praca         A poza tym: praca 
                                                                                                                 Plan spędzania wolnego czasu: praca  
                                                                                                                 Szczegóły powyższej: programista  
                                                                                                                 A konkretniej: Newitech  Klasa: 9a  
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1% DLA HARCERSTWA: 
 
 
 
 
 
 

1% podatku dla 
Hufca ZHP Warszawa – Ochota 

 
W tym roku już po raz piąty, rozliczając swój podatek za rok poprzedni,  

każdy może przeznaczyć jego 1% na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego. 
W tym roku to bardzo proste. Wystarczy, że w odpowiedniej rubryce swojego PIT wpiszesz 

 "Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego KRS 0000268913”  
a Urząd Skarbowy sam zajmie się przekazaniem odpowiedniej kwoty na nasze konto. 

Możesz przekazać nam 1% swojego podatku również,  
jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i płacisz podatek liniowy. 

 
I Ty pomóż Drużynie Harcerskiej, do której należy Twoje Dziecko. 

 
Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją wychowującą młodych ludzi- także Twoje dziecko. 

Dzięki 1% twojego podatku możemy jeszcze lepiej wspierać dzieci i młodzież  
we wszechstronnym rozwoju. 

Twój 1% pomoże nam być organizacją bardziej atrakcyjną i spełniającą wysokie standardy  
pracy z dziećmi i młodzieżą. 

 

 

 
 

Jak przekazać 1% podatku dla Drużyny Harcerskiej  
Związku Harcerstwa Polskiego z terenu Ochoty? 

 
Wypełnienie zeznania rocznego PIT: 

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku,  
w rubryce PIT “Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego” wpisujemy nazwę 

"Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego”  
oraz nr KRS 0000268913. 

 
Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać, nie może ona przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z 

zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. 
Aby 1% trafił do konkretnej drużyny, w której działa Twoje dziecko w rubryce PIT „Inne informacje, w tym ułatwiające 

kontakt z podatnikiem” (poz. 135 – PIT-28, poz. 311 – PIT-36, poz. 107 –PIT-36L, poz. 123 – PIT-37, poz. 59 – PIT-38) 
pamiętaj wpisać: 

 
Hufiec ZHP Warszawa Ochota oraz 
numer drużyny Twojego dziecka! 

 
W tym roku nie wpłacasz samodzielnie kwoty 1% twojego podatku, jej przekazaniem zajmuje się Urząd Skarbowy. 

 
 

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

 
Opracowanie numeru: Lech Sierpiński 
Pomoc techniczna     : Jacek Żórawski 
Współpraca               : Marta Kosior, Katarzyna Lewińska,   
 

 


