
 
 
Numer 9                Pismo Środowiska XXI Warszawskich                 WRZESIEŃ 2008 
                            Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych 
 

 
 

1 września 1939 – agresja III Rzeszy na Polskę. 
Wybuch II wojny światowej. 
 

Posłuchajcie ludzie smutnej opowieści,                         
Co ja wam zaśpiewam, w głowie się nie mieści. 
Co ja wam opowiem to jest smutne bardzo, 
Niechaj wasze serca biedakiem nie wzgardzą. 

 
Dnia pierwszego września roku pamiętnego, 
Wróg napadł na Polskę z kraju sąsiedniego. 
Najwięcej się uwziął na naszą Warszawę,  
Warszawo kochana, tyś jest miasto krwawe.  

 
Kiedyś byłaś piękna, bogata, wspaniała,  
Teraz tylko kupa gruzów pozostała. 
Domy popalone, szpitale zburzone, 
Gdzie się mają podziać ludzie poranione.  

 
Lecą bomby z nieba, brak jest ludziom chleba,  
Nie tylko od bomby umrzeć będzie trzeba.  
Gdy biedna Warszawa w gruzach pozostała, 
To biedna Warszawa poddać się musiała.  

 
I tak się broniła całe trzy tygodnie,  
Jeszcze Pan Bóg pomści taką straszną zbrodnię.  

 

17 września 1939 – agresja ZSRR na Polskę. 
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WSPOMNIENIA. 
 
25 września 1944 roku –  
 

„...W wyniku akcji na Mokotowie ponosi „Żbik” swoją największą stratę: w 
ostatnim dniu obrony Mokotowa, walcząc w osłonie wycofujących się oddziałów, 
ginie Komendant Żbika – phm Dziubałtowski /”Żbik”/, odznaczony pośmiertnie Virtuti 
Militari...” 
(„Wspominki z życia organizacji „Żbik” wojenne dzieje 21 W.D.H.” – P. Sz. i J. B. [prawdopodobnie 
Przemysław Szudek i Jerzy Bogdanowicz]) 

 
„...Kazimierz Dziubałtowski – harcmistrz „Żbik”, plutonowy podchorąży – 

podporucznik „Tomek”, „Plichta”, „Korzecki” – poległ 25 września na Mokotowie jako 
dowódca IV plutonu, kompanii B2, pułku „Baszta” – odznaczony Virtuti Militari i 
Krzyżem Walecznych...” 
(Andrzej Czałbowski  „Żbik. Harcerski Oddział Wojskowy 2 Harcerska Bateria Artylerii 
Przeciwlotniczej. Wojenne dzieje 21 WDH im. gen. Ignacego Prądzyńskiego 1939 – 1944”) 

 
 „...Utrzymanie ul. Czeczota wydawało się dowództwu najważniejszym 
zadaniem. Do przeciwuderzenia poszedł również IV pluton kompanii B2, dowodzony 
przez ppor. Kazimierza Furgę „Barrego”. Żołnierze przeskoczyli park Dreszera w 
pobliżu Krasickiego i zaczęli posuwać się w kierunku ul. Malczewskiego. Niemcy 
otworzyli ogień z granatników z kilku punktów, w tym i z rejonu al. Niepodległości. 
Pluton wycofał się z dużymi stratami na ul. Ursynowską. Ppor. „Barry” odniósł ranę, 
zastąpił go plut. pchor. Kazimierz Dziubałtowski „Tomek”. Niedługo dowodził 
plutonem. Wzmagający się z każdą chwilą ogień poczynił spustoszenia w szeregach 
powstańców. Zginął „Tomek”, padli pchor. Kazimierz Gasek „Jeż I”, strz. Lutysław 
Dulski „Luty”, strz. Jan Jagodziński „Skok”, strz. Edmund Zieliński „Wacław”, strz. 
„Mały”, strz. „Orzeł”, strz. „Twardowski”. Większość chłopców odniosła rany. 
Dowództwo nad plutonem objął sierż. pchor. Wojciech Fuchs „Policeman”, 
dotychczasowy zastępca dowódcy III plutonu...” 
(Lesław BARTELSKI „Mokotów 1944”) 

 
Kazimierz Dziubałtowski - powstaniec z IV plutonu, kompanii B2, Batalionu 

„Bałtyk” (B), III Pułku „Baszta”, Rejonu VI AK - poległ jako dowódca plutonu na  
ul. Odyńca. 
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„O KAZIKU DZIUBAŁTOWSKIM 
 
            Trzeba by właściwie zacząć od 
początku, od listopada 1939 roku, kiedy 
Przemek i Kazik zorganizowali wojenną 21 
WDH. Opiekunem był wtedy dh. Czesław 
Jankowski „Żwawy Burek”. Po jego 
aresztowaniu Przemkowi zaczęło się, jak to 
mówią, palić pod nogami. Wyjechał więc na 
lubelszczyznę i tam wziął się za organizowanie 
partyzantki. Kazik został sam. Od tej chwili 
nadzieje 21-szej, stworzenie baterii art. plotn. 
ŻBIK, Szkoły Rycerskiej i Rady Żbikowej, 
wszystko to są własne dzieła Kazika. Był ich 
twórcą. Jest to historia nie tyle długa, ile 
ciekawa, którą ktoś wreszcie powinien napisać. 

Ja natomiast zacznę od końca, czyli od 
powstania. W pierwszych dniach sierpnia 
przyszło do nas na powstańczy Mokotów 
siedem dziewcząt ze Służby Pomocniczej 
ŻBIKA. Przeszły na naszą stronę z ul. 

Asfaltowej czy Kieleckiej, gdzie siedziały od pierwszego sierpnia jak w pułapce wraz 
z dowództwem d-onu art. przeciwlotniczej. Tam także leżał na strychu chory Jan 
Korzecki, zastępca komendanta 2-giej harc. baterii art. plt-niczej ”Żbik” czyli Kazik. 
Niemcy przeszukiwali kolejno dom po domu i zabierali mężczyzn do Stauferkaserne, 
na Rakowiecką.  

Dziewczęta kilkakrotnie wyruszały na zwiad i pewnego dnia klucząc zmyślnie 
wśród mokotowskich ogródków, przeprowadziły całą grupę aż do naszych placówek. 
Ponieważ łączność ze Śródmieściem, gdzie działała bateria ”Żbik”, była przerwana, 
więc każdy szukał czem prędzej na własną rękę przydziału na Mokotowie. 

W kilka dni po tym, spotkałam Kazika, jak biegł dokądś. Był mizerny, w 
skórzanej kurtce rozpiętej i rozpuszczonej na wiatr. Zatrzymałam go, aby mu wyrazić 
współczucie z powodu śmierci ojca, profesora SGGW, który zginął od wybuchu 
pocisku.  

Kazik spojrzał na mnie, jak zbudzony ze snu. –”Wie pani, ja nawet nie mam 
chwili czasu na żal... jestem w Baszcie, u por. Barry-ego, w pierwszej linii...” Wskazał 
ręką w kierunku ulicy Madalińskiego spowitej w ogień i dym. Niemcy zdobywali tam 
dom po domu, oczyszczając przedpole swojej obronnej linii. Ciągnęły stamtąd 
korowody ludności poparzonej, poranionej, cudem ocalałej. 

W jakiś czas potem, z racji moich obowiązków zawędrowałam do pewnego 
oddziału Baszty, który kwaterował na tyłach ulicy Różanej. Co to było, jaki pluton, czy 
kompania, bijcie – zabijcie, nie pamiętam już dzisiaj. Wiem, że dowódcą był por. 
”Rzeźnik”. Poprowadzono mnie gościnnie na zwiedzenie placówki. Szło się tam 
dziwnie kręto, bo przez rowy łącznikowe i przez sklep spożywczy, w którym 
wprawdzie nie było żywności, ale stały trumny. A sama placówka, czyli budynek 
szkolny na rogu Różanej, wypalony przez Niemców, była przejrzysta i przewiewna na 
wylot. Chłopcy por. ”Rzeźnika” tkwili też za każdym załomkiem muru, jak dzikie osy  
i swoimi kb. straszyli Niemców ubezpieczonych silnie w gmachu szkoły na 
Kazimierzowskiej. Przez strzelnicę pokazali mi chłopcy jakieś domki i ogródki niemal 
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tuż przed samą niemiecką fortecą. Był to teren patrolu por. Barry,ego. 
Przypuszczalnie chodził tam i Kazik. 

Hm, wyznam otwarcie, że ciekawość moja 
nie sięgała tak daleko. Przyjęłam nawet z ulgą 
zaproszenie na obiad. Gości było sporo, był i 
por. Barry. Dania były po prostu wykwintne – 
zupa z koniny i końska pieczeń, ale Niemcy 
przerywali nam biesiadę dwukrotnym nalotem. 
Na rozkaz trzeba było wyjść do rowów pltniczych 
i sterczeć tam pod zamaskowaniem z drzwi od 
szafy, a konina stygła. Tyle tylko, że mogłam 
dokończyć rozmowy z por. Barrym. Mówił o 
”Tomku”, czyli Kaziku z pełnym uznaniem. I 
mrugając zmęczonymi, zaczerwienionymi 
oczami wzdychał: -”Ech, gdybym ja miał tych 
jego chłopców z 21-szej. Przecież ”Tomek” mi o 
nich cuda opowiadał...-”. Zanim się nalot 
skończył, porucznik Barry powiedział mi, że 
uważa Kazika za doskonałego wychowawcę 
żołnierzy. – On żyje z nimi w przyjaźni, ale 
trzyma ich o, tak... – pokazał zaciśniętą pięść.” 

Pewnej nocy ponad zwykłą strzelaninę wybił się silniejszy huk, jakby wybuchu.  
W okolicy Kazimierzowskiej posypały się z okien resztki szyb. A nazajutrz rano 
dowiedzieliśmy się, że ”Tomek” od Barry’ego wysadził niemiecki bunkier. - Jak on to 
zrobił? – Bunkier był u zbiegu Madalińskiego i Kazimierzowskiej, na terytorium 
niemieckim, tuż pod szkołą, a noce były księżycowe, jasne, jak w dzień. 

Wybrałam się do Kazika na wywiad prasowy. Wzbraniał się skromnie i odsyłał 
do st. strzelca ”Drucika” ale ten oświadczył mrukliwie, że to nie on. Wszystko kapral 
podchorąży ”Tomek” i ten trzeci strzelec, który szedł jako ochrona. On sam 
sporządził tylko, a następnie założył ładunek. Tu st. strzelec ”Drucik” wdał się z 
zamiłowaniem w zawiłe szczegóły elektro- i pyrotechniczne i Kazik nie wytrzymał. 
Poniosła go wrodzona żywość, przeżyta przygoda, i zadowolenie z dokonanego 
czynu. Zaczął opowiadać: 

Bunkier zawadzał nam od dawna. Niemcy włazili tam do nocy i kropili 
niespodzianie do naszych patroli. Poobserwowałem sobie ich zwyczaje przez kilka 
nocy z rzędu. Nie przychodzili nigdy przed jedenastą, a do tej pory bunkier był w 
cieniu domów, które stały naprzeciwko. Dopiero koło jedenastej wschodził nad 
domami księżyc. Ale nie należało się spieszyć... Toteż, gdy tylko ”Drucik” skończył 
ładować swoją skrzynkę... A nie żałował im, napchał co tylko mógł znaleźć i co mogło 
wybuchnąć. Wszystko  razem połączył wymyślnie z ”sidolówką”,  która się 
odbezpieczała za pociągnięciem sznurka na odległość. No i wyruszyliśmy, gdy się 
ściemniło, a księżyc jeszcze nie wszedł. Musiałem nieść sam ten wybuchowy bagaż, 
bo bałem się, aby się który nie potknął... 

Tu Kazik spojrzał na mnie oczami okrągłymi, jakby przerażony myślą  
o niebezpieczeństwie, które groziło strzelcom... a sam szedł tymczasem niosąc 
oburącz przed sobą ciężką skrzynkę. 
Była bardzo niewygodna – skarżył się. A kłębek sznurka od ”sidolówki” majtał mi się 
na plecach... Oczywiście z takim bagażem nie mogliśmy iść okrężną drogą przez 
ogrody i rowy. Szliśmy w cieniu murów, ale Kazimierzowską, wprost na Niemców, 
byle prędzej. A tu szkło ... pod nogami pełno szkła ... Staram się iść na palcach, na 
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piętach, jak najlżej, leciałbym gdybym umiał ... Cisza dokoła śmiertelna, a to skrzypi i 
trzaska, jak lód. Uff, zmęczyłem się.- Kazik roześmiał się wesoło, a strzelec ”Drucik” 
wydał pomruk podobny do śmiechu.  
 

 
 

Nagle, niedaleko rogu Madalińskiego, jakieś głowy ... Uskoczyliśmy pod mur ... 
Postawiłem skrzynkę na ziemi ... Odbezpieczyliśmy cicho broń ... Słuchamy...  

Głosy ucichły... Zostawiłem skrzynkę pod opieką strzelców, a sam podszedłem 
cicho kilkadziesiąt kroków do rogu ulicy. 

Było to skrzyżowanie Madalińskiego i Kazimierzowskiej. Ulice leżały pod 
kątem prostym, ciche i wymarłe w jasnym świetle księżyca. Domy, jak trupie czaszki 
patrzyły na mnie pustymi jamami okien a przeklęte szkło z wybitych szyb lśniło i 
mieniło się na chodnikach wszystkimi kolorami tęczy. Bunkier był po drugiej stronie 
jezdni. Leżał w cieniu rzucanym przez dom, pod którym stałem, ale widziałem 
doskonale jego zarysy i wpatrywałem się w szpary strzelnic, myśląc: siedzi tam jakiś 
szkop czy nie? Może na mnie patrzy w tej chwili i czeka abym się wysunął, a wtedy 
kropnie mnie na pewniaka i trafi... 

Czekałem chwilę, wytężając wzrok i słuch. Za bunkrem był rozległy, pusty 
plac, a dalej stał gmach szkoły oświetlony jasno księżycem, widoczny jak przez 
lornetkę. Widziałem długie szeregi okien ubezpieczonych worami z piaskiem  
i nietknięte, nienaruszone ściany tej niemieckiej twierdzy, od której odbiły się nasze 
szturmy. Ilu tam chłopców poległo... 

Szarpnęło mną jakieś uczucie, ni to wściekłość, ni to żal... Poruszyłem się 
niecierpliwie i wysunąłem spod muru kamienicy. Bunkier milczał. Wobec tego 
ustaliłem jeszcze raz w myśli kolejność działania i wróciłem do moich strzelców. 
Zaszeptali obaj: - W tym domu są jacyś ludzie... Nasi... Mówią po polsku...- 

Należało jednak zbadać, kogo będziemy mieli na tyłach w czasie odwrotu. 
Skinąłem na ”Drucika” i wsunęliśmy się w ciemny otwór bramy. Głosy dochodziły z 
piwnicy. Zbiegliśmy więc po schodach. Ja się potknąłem, a długi ”Drucik” wyrżnął 
głową w futrynę drzwi, aż echo poszło. I tak wpadliśmy do piwnicy, niemniej 
przerażeni od zebranych tam ludzi.  

Ręce do góry! – wrzasnąłem zduszonym głosem. Jakieś baby zajęczały, 
rozpłakało się jakieś dziecko i w mętnym świetle świecy, przyklejonej do paki, 
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ujrzałem gromadę ludzi wznoszących posłusznie ręce. Błysnąłem po nich latarką: 
Biedota, porozkładana na tłomokach i strzępach odzieży. Dużo dzieci... Dwie kozy 
uwiązane w rogu piwnicy. Chciałem przemówić ostro, ale wyrwało mi się tak jakoś 
cywilnie: - Po cóż tu siedzicie Niemcom pod nosem? Jeść macie co? – zaraz zrobił 
się ruch. Pospuszczali ręce, baby zaczęły piszczeć:- To nasi, to nasi... – Mówili jedni 
przez drugich, że tu dobrze, tu Niemcy nie bombardują samolotami... Że mają mleko 
kozie, ale chleba nie mają... a tu dzieci... 
 

 
 

Zezłościłem się. – Cicho! – fuknąłem. Musiałem się zastanowić co z nimi 
począć. Od wybuchu byli bezpieczni. Siedzieli w środkowym korytarzu piwnicznym, 
od bunkra przedzielały ich dwa domy i jezdnia. Tylko potem, jeśli Niemcy tu 
wpadną...Żal mi ich było i byłem wściekły... Ewakuować? Jak? Prowadzić ich teraz 
przy księżycu, po tym szkle, baby, dzieci? Nonsens! 

Powiodłem jeszcze raz latarką po całej gromadzie. Ostatecznie – młodych 
mężczyzn nie było, a rozkaz musi być wykonany. Trudno... Srogim głosem 
nakazałem bezwzględną ciszę i zbierałem się do odwrotu, kiedy z kąta wypadł jakiś 
człowiek i schwyciwszy mnie za rękę zaczął skamleć: abyśmy nic nie robili, nie 
zaczepiali Niemców, bo tutaj przyjdą i wszystko im zabiorą... bo... to całe powstanie... 

Wyrwałem rękę ze wstrętem, przyjrzałem mu się dobrze w świetle latarki. Nie 
był starym, tylko wyblakły i zniszczony, a oczy latały mu jak u złapanego szczura. 
Miał na sobie sute futro i odbijał dostatnim wyglądem od zbiedzonej gromady. Nie 
podobał mi się. Był to, ani chybi, jeden z typów, którzy handlowali z Niemcami w 
czasie okupacji. 

Milczeć – syknąłem – Pan odpowiada za spokój w tej piwnicy dopóki nie 
wrócę. A jak nie, to... – Trąciłem go wymownie lufą peemu i wyszliśmy. 

Do licha! Straciliśmy masę czasu. Księżyc wzniósł się wysoko i cień domu 
skrócił się znacznie. Już czubek bunkra był w pełnym świetle. Należało się spieszyć. 
Pchnąłem Drucika przodem. Widziałem, jak posuwał się ostrożnie, przystanął na 
rogu ulicy, rozglądał się i nasłuchiwał, poczem dwoma susami długich nóg przesadził 
jezdnię. Był już pod bunkrem i przylgnął w cieniu... Teraz ja puściłem się z moją 
skrzyneczką. O żadnych skokach przez jezdnię nie było mowy. Lazłem przez 
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szerokość ulicy powoli i ostrożnie, tłumiąc sapanie, bo dusiła mnie szpula sznura od 
”sidolówki”, zarzucona w pośpiechu dookoła szyi jak pętla... –  

Opowiadanie Kazika przerwał st. strzelec Drucik. Słuchał cały czas wpatrzony 
w opowiadającego błyszczącymi oczami i potakiwał kiwnięciami głową. Nagle wpadł 
w niezrozumiały szał radości. Śmiał się i krztusił pokrzykując coś w przerwach. Kazik 
zmieszał się. 

Drucik – zagadnął niepewnie – czy było inaczej? – St. strzelec przestał się 
nagle śmiać. 

Nie – zaprzeczył z ogniem. – Ja ... ja dopiero teraz, kiedy pan podchorąży 
opowiada widzę jak było naprawdę. Widzę, jak żywo, jak bym tam znowu był ... –    
Kazik uśmiechnął się z zadowoleniem. Pierwszorzędny gawędziarz obozowy, lubił 
opowiadać i wiedział, że opowiada dobrze. Ale Drucik zaczął się znowu śmiać ... 

Tylko pan podchorąży tak się z tą skrzynką gramolił, że ja się wtedy pod 
bunkrem także śmiałem – 

Ach, tak! – oburzył się Kazik. – A ja myślałem wtedy, że ty szepczesz, abym 
się pospieszył, że coś słyszysz, czy widzisz ... Śmiał się! W takiej chwili! – Trzeba 
było tę szpulę inaczej urządzić! Myślałem, że padnę ze zmęczenia i ostatkiem sił 
postawiłem wreszcie to świństwo pod bunkrem ... No, opowiadajcie dalej, Drucik, 
opowiadajcie, jakeście tacy mądrzy – zachęcał Kazik st. strzelca. Ale ten przestraszył 
się: 

Ja, panie podchorąży?  
– Kazik zaśmiał się i potrząsnął okrągłą, czarną głową, jak młody niedźwiadek. 

No, to ja już powiem, jakeście się poszkapili ...- i wpadł znowu w tok 
opowiadania. – Upchnęliśmy skrzynkę ciasno przy bunkrze, Drucik sięgnął gdzieś 
długą łapą, znalazł jakieś kamienie czy cegły ... Przywaliliśmy wszystko, aby 
siedziało mocno. Dałem mu szpulę: Masz, rozwijaj sam – i wycofaliśmy się znowu 
przez jezdnię rozwijając za sobą sznurek od ”sidolówki”. Doszliśmy do rogu, gdzie 
stał drugi strzelec, jako ochrona i razem już wycofywaliśmy się dalej, ciągle 
rozwijając sznur. Wreszcie skończył. Zakomenderowałem ”padnij” i powiadam mu: 
ciągnij... 
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Mimo woli zmrużyłem oczy, czekając na błysk i huk. Czekam, czekam... 
”Ciągniesz?” pytam się go po cichu. ”Ciągnę” – odpowiada. ”I co?” – ”I nic” mówi. 
Nagle szepcze: ”Sznurek się urwał” – I zanim się obejrzałem, pędzi jak wariat 
spowrotem. Pobiegłem za nim, a drugi strzelec znowu na swoje stanowisko, na róg 
ulicy. Przeskoczyliśmy jezdnię. Leżymy znowu pod bunkrem. Odwalamy kamienie. 
On majstruje coś po ciemku, coś wiąże, łączy... ”A wysadź nas w powietrze” – mówię 
mu zły. Bunkier jest już do połowy w świetle księżyca. Odskakujemy na jezdnię zgięci 
w pół, bo jest już coraz jaśniej. Na rogu oglądam się za siebie, na pustą ulicę, plac, 
szkołę. Wszystko stoi, jak namalowane na obrazku, cicho, spokojnie. Rozwijamy 
znowu sznurek, liczymy ... ciągniemy ... Znowu nic! 

Wstrząsnęła mną pasja. Co robić? Wrócić i zameldować, że zadanie nie 
wykonane? Za nic w świecie! Skoczyć jeszcze raz pod bunkier, jeszcze raz 
sprawdzać, motać, wiązać... Ale, pora była późna, lada chwila mógł się pojawić patrol 
niemiecki i wystrzelać nas przy tej robocie, jak kaczki. Słyszę, że ”Drucik” mamrocze 
coś pod nosem, narzeka na zły sznurek. ”Więc idź, znajdź lepszy!” – syczę ze 
złością, myśląc przy tym dalej, co począć. A on na to powiada: ”rozkaz!” i daje nura w 
bramę domu, pod którym staliśmy. Zdumiałem się, chciałem go odwołać, ale... myślę 
sobie: a może znajdzie? To harcerz. I tak się tej nadziei na harcerską zaradność 
uchwyciłem, czekałem... 

Nie wracał długo. Zadanie nie było łatwe. Znaleźć kłębek dobrego sznurka, po 
ciemku, w nieznajomym, rozbitym domu o dwa kroki od Niemców... Tymczasem 
bunkier wynurzył się cały w księżycowym świetle jak w przeźroczystej wodzie. U dołu 
leżał nasz ładunek, równie nieszkodliwy jak kamienie, które go przywalały. Ale ja 
powziąłem już postanowienie. Ze sznurkiem, czy bez próbujemy jeszcze raz i jeszcze 
raz, a gdyby się pojawił patrol, zaatakujemy pierwsi. Raczej wszystko, aniżeli wrócić 
nie wykonawszy rozkazu. 

Ogarnęła mnie niecierpliwość, kląłem już brzydko ”Drucika”, kiedy przyczłapał 
wesoły, jak świnka w deszcz. ”Przedwojenny” – szepnął, pokazując spory kłąb 
sznura. 

Skoczyliśmy natychmiast pod bunkier. ”Drucik” 
manipulował teraz pewnie i szybko w jasnym świetle 
księżyca. Ja z ręką na peemie rozglądałem się pilnie... 
Odskoczyliśmy znowu, rozwijając sznurek. I ledwie 
dopadliśmy muru, mówię: ciągnij... jeszcze nie 
skończyłem, gdy ziemia umknęła mi spod nóg, a uszy 
rozdarł niesamowity huk. Kamienie i cegły zabębniły po 
bruku, coś mnie trzepnęło w głowę i kurz otoczył nas jak 
gęsta chmura. ”Za mną” – krzyknąłem. Porwałem ich, 
aby pod osłoną tej chmury kurzu uskoczyć jak najdalej. 
Był zresztą najwyższy czas. Szkoła na Kazimierzowskiej 
ożywiła się jak zaniepokojony ul. Zaterkotały karabiny 
maszynowe, gwizdnęły dookoła pociski. Zaraz też zaczął 
łomotać granatnik. A my wieliśmy jak zające... Nic nam 
się nie stało, tylko ja ten guz na głowie oberwałem...- 

Kazik śmiał się i pochylał swoją okrągłą głowę, 
pokazując spory guz wśród gęstych, czarnych włosów. W 
tej chwili był to Kazik – chłopiec, ten sam, który na zabawach harcerskich rej – 
wodził, naśladował ptaki, zwierzęta, radio francuskie, Kazik zwany na zbiórkach ”Cyk 
– cyk”. 
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Ale gdy podniósł głowę i spojrzał na mnie, w oczach jego była już powaga i 
smutek. Smutek nagły w oczach Kazika pojawiał się często i był zupełnie 
niezrozumiały, zastanawiający. Jakby ktoś inny, nieznany nam, głębszy, spoglądał na 
nas z daleka. 

Jeśli pani zobaczy moich chłopców z 21-szej, niech im pani powie, że choć nie 
mogłem być z nimi, nie sprawowałem się źle. Robiłem, co do mnie należało... 

Powiedział te słowa jakby z nieśmiałością, jakby się z czegoś usprawiedliwiał,  
o czymś zapewniał. Zaczęłam protestować, mówić, że na pewno on pierwszy 
zobaczy chłopców, prędzej niźli ja... Kazik patrzył na mnie tym swoim ”spojrzeniem z 
daleka” a potem zaraz ktoś wszedł, zrobił się ruch, normalna krzątanina żołnierska. 

Potem napisałam reportaż o wysadzeniu bunkra przez kaprala podchorążego 
”Tomka”, łączniczka zaniosła to kanałami do Śródmieścia, do Biuletynu... czy 
doszedł, nie wiem. Wkrótce Niemcy przypuścili szturm na wszystkich frontach 
Mokotowa. Spokojne, śliczne ogródki mokotowskie okazały się przekleństwem. Nie 
było czym osłonić tych wolnych przestrzeni, chyba ludzką piersią. Tak też czyniono. 
Tak zrobił także Kazik. Padł osłaniając odwrót resztek swojego oddziału. Zrobił, co do 
niego należało!... 

Mówię o tym chłopcom z 21-szej Warszawskiej Drużyny Harcerzy. 
Prababka.” 

 
„Prababka” także „Matka Wilga”– pani Janina Osińska ps. „Anna Pestka” mokotowski 

korespondent wojenny powstańczych pism m.in. „Biuletynu informacyjnego”. Do roku 1939 była 
sekretarzem Koła Przyjaciół Harcerstwa przy 21 WDH. Matka dh. Piotra Osińskiego „Wilgi” – dowódcy 
2  plutonu 2 hbaplot „Żbik”. Także autorka piosenki 21 WDH „Pytali się nas daleko...” 
 

Powyższy artykuł jest przedrukiem wspomnień zamieszczonych w odcinkach, w  czasopiśmie 
21 WDH „Nasza Drużyna” nr 1 z 7 grudnia 1947 r., nr 2  z 15 stycznia 1948 r., nr 3  z 15 lutego 1948 
r., nr 4  z 20 marca 1948 r. i nr 5  z 25 kwietnia 1948 r. 
 
* „...prof. Seweryn Dziubałtowski – botanik i fitosocjolog – zginął trafiony odłamkiem granatu (23 
sierpnia 1944) podczas powstania warszawskiego na Mokotowie...” (Wikipedia) 
 
Zdjęcia z archiwum rodzinnego udostępnił Pan Antoni Miernik – siostrzeniec dh. Dziubałtowskiego. 
 

 
                                                                                Opracowanie i zdjęcie – Lech Sierpiński 
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WSPOMNIENIA... 
 

Uralska wyprawa, czyli co wędrownik potrafi (5) 
 
Polskie akcenty 
 

W drodze powrotnej, ze względów transportowych, musieliśmy spędzić 17 
godzin w jednym z największych rosyjskich miast – Jekaterynburgu. Miasto to, mniej 
więcej wielkości Warszawy, koncentruje się na przemyśle i na pierwszy rzut oka nie 
wygląda zbyt ciekawie, w szczególności na niezbyt nadające się do zwiedzania przez 

tyle godzin. Jak się jednak okazało 
podczas zwiadu, który tam sobie 
zorganizowaliśmy, można się o nim 
dowiedzieć trochę ciekawych rzeczy. Po 
pierwsze, przy odrobinie starań udało się 
zwiedzić stary dworzec miasta wraz z 
tamtejszą paramuzealną ekspozycją 
kolejową. 

  Po drugie, okazało się, że to 
właśnie tu zginął car Mikołaj II wraz z 
rodziną w czasie rewolucji. Po trzecie, 
część osób buszujących po uniwersytecie 
dowiedziała się, że można tam uczyć się 

języka polskiego w ramach fakultetów, w 
miejskiej bibliotece dogrzebać się zaś 
można do dzieł Gombrowicza, a spotkany 
po drodze mieszkaniec Jekaterynburga 
łamanym polskim mówi, że jego dziadek 
był Polakiem. Dobrym sposobem 
poznania miasta było również schodzenie 
go w poszukiwaniu targu spożywczego 
(jedno z zadań zwiadu). W każdym razie, 
wbrew obawom, spędziliśmy ten czas 
całkiem ciekawie. 

 
Długa droga do domu 
 
 W ekspresie do Petersburga, w ramach nagłych i niespodziewanych 
prezentów od firmy, dostaliśmy po szklance herbaty na osobę, dwie paczki 
herbatników i firmowy notesik. Nie bardzo wiemy czym sobie na to zasłużyliśmy,  

Dworzec 

Kasia i "podróżni". 

Uniwersytet 
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herbatników i firmowy notesik. Nie bardzo wiemy czym sobie na to zasłużyliśmy, w 
zamian natomiast dostaliśmy księgę, w którą mieliśmy wpisać swoją opinię o podróży 
i komforcie jazdy. Jeden z    pasażerów podarował nam do tego chleb i wędlinę.   

 

  
        Ekspresowe suweniry.                                                      Kasia i nasz pan sponsor. 
 

Zaczęliśmy się zastanawiać, czy oznacza to, że wyglądamy aż tak źle, że ludzie 
zaczynają nas dokarmiać? 
 

   
         Paweł z pierożkami.                          Wszyscy szamią.                    Wpis do pociągowej książki 
                                                                                                                             pamiątkowej. 
 

   
     Tradycyjne zakupy u babuszek na stacji.                   Komendantka podczas 1,5 dobowej podróży. 
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Petersburg, podobnie jak większość miast w czasie naszej podróży, przywitał nas 
deszczem. Mieliśmy 11 godzin na zobaczenie tego pięknego (również w deszczu) 
miasta   położonego  wśród  kanałów:  niezliczonych  sal    Ermitażu,  pięknego 
Pałacu  Zimowego, krążownika Aurora i fantazyjnych cerkwi. 

  

 
Admiralicja, Pałac Zimowy, kolumna Aleksandra I, Mały Ermitaż, gmach Sztabu Generalnego 

czyli Plac Pałacowy. 
 

   
                                 Kanały.                                                                 W złotym salonie. 
 

Dodatkowo miasto to było ostatnim miejscem, gdzie mogliśmy próbować coś 
zrobić ze stosem reniferzych rogów uzbieranym w górach. Pierwszym pomysłem było 
wysłanie ich pocztą. W tym celu rogi zostały opakowane w grube warstwy tektury, 
papieru   pakowego  i  taśmy  klejącej  tworząc  całkowicie  bezkształtną,  zagadkową 
 

       
           Arek i jego dzieło.                     Brama na Plac Pałacowy.                           Cerkiew. 
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paczkę. Na poczcie jednak okazało się, że paczka waży tyle, że jej przesłanie 
doprowadziłoby nas wszystkich do bankructwa, a pani w okienku na dodatek nisko 
oceniała  szanse  na  dotarcie naszej  przesyłki w jednym kawałku. W takim wypadku 
 

   
                    Petersburskie matrioszki.                                               Fontanna na Newie. 

 
postanowiliśmy próbować przewieźć naszą zdobycz pociągiem, co spotkało się z 
pewną konsternacją rosyjskich celników, którzy ostatecznie postanowili jednak nie 
wnikać w zawartość szarego pakunku. Tak oto wjechaliśmy na terytorium Litwy. Dwie 
godziny postoju w Wilnie (swoją drogą w mieście padało…) wykorzystaliśmy na krótki 
wypad by zobaczyć Ostrą Bramę i kawałek Starówki. 
 

   
 
Coś się kończy, coś się zaczyna 
 

Szestokai – ostatnia przesiadka, ostatni apel obozowy. Jest 24 dzień obozu, 
wracamy do domu. Wracamy z mnóstwem wspomnień, gromadą wspólnych przeżyć, 
zestawem nowych doświadczeń. Jest koniec sierpnia, co oznacza, że niedługo pora 
zaplanować kolejny rok harcerski, a co za tym idzie – kolejny obóz. Dokąd tym 
razem? Już w pociągu zebraliśmy pomysły na kawałki świata, które nas interesowały. 
Kto chciał – wybrał kraj, by prezentować go na Radzie Drużyny, na której spotkaliśmy 
się we wrześniu. Kandydatur było wiele, a konkurencja ostra: Chorwacja, Czarnogóra 
i Słowenia kuszą słońcem; Gruzja, Rumunia i Ukraina – dzikością; Norwegia – 
przestrzenią, Hiszpania - wysokością … Wiemy, że damy sobie radę w różnorakich 
zakątkach świata. Tym razem jednak chcieliśmy podjąć nowe, inne wyzwanie - obóz, 
którego  połowę  spędzimy  z  młodszą  drużyną  męską  naszego  środowiska.  Nasz  
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Ostatni apel obozowy... 

 

wybór padł tym razem na góry bliższe i bardziej dostępne (niż Ural), ale wyższe  
(i cieplejsze) – jedziemy w Pireneje!  
 

    
      Krzyś Widłak i Adaś                 Piotrek Kuczyński.                                 Alek Jankowski. 
       „Dziabąg” Mizerski.                                               

 
                                                                   Powrót do domu. 

                                                                                   Tekst i zdjęcia: phm. Katarzyna Lewińska. 
                                                              Wtedy Drużynowa 21 WDW „Stare Żbiki” 

 
Artykuł opisujący eskapadę obozową XXI WDW „Stare Żbiki” na Ural Polarny w roku 2007, 

powstał dla miesięcznika „Czuwaj” w ramach umowy z redakcją w sprawie patronatu medialnego. Za 
zgodą Redaktora Naczelnego został udostępniony „XXI Naszej Drużynie”, za co serdecznie 
dziękujemy! (LS) 
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SUPER SENIOR – JUBILAT. 
 

 
 

30 września 2008 roku 
druh harcmistrz Zbigniew MARTYŃSKI skończył 81 lat !!! 

 
 
W swoim bogatym życiorysie: 
- jako druh „Sęp” ma od grudnia 1942 roku przynależność do 21 Warszawskiej                 

Drużyny Harcerzy im. gen. Ignacego Prądzyńskiego, w której był zastępowym; 
- równolegle, jako kanonier „Gruda”, konspiracyjną działalność w Harcerskim 

Oddziale Wojskowym „Żbik”; 
- walkę w składzie 1 plutonu, 2 Harcerskiej Baterii Artylerii Przeciwlotniczej 

„Żbik”, Zgrupowania AK „Gurt”, w Powstaniu Warszawskim; 
- jako młodociany jeniec niedole żołnierzy powstańców w hitlerowskich obozach 

jenieckich; 
- po powrocie do kraju z tułaczki jeniecko - żołnierskiej, od jesieni roku 1946 do 

wiosny 1947  pełni obowiązki drużynowego, rozwijając 21 WDH;                                     
- po czym zostaje „Cieciem Tradycji Drużyny”; 
- a od listopada 1947 redaktorem pisma „21” -  „Nasza Drużyna”, która ukazuje 

się do czerwca 1948 roku; 
- w grudniu 1956 roku, wraz z innymi harcerzami, doprowadza do 

reaktywowania 21 WDH w szkole na ul. Nowowiejskiej; 
- w roku 1962 zostaje instruktorem ZHP; 
- należy do założycieli Harcerskiego Kręgu Seniorów XXI WDHiZ im. hm. 

Czesława Jankowskiego, i przez kilka lat mu Przewodniczy; 
- z wykształcenia prawnik, od wielu lat jest Przewodniczącym Rady Osiedla 

Śródmieście – Centrum. 
 
 

Rzadko kto zrobił i robi tyle dla nas – harcerek i harcerzy całego naszego 
Środowiska! 

 
 

Drogi druhu Zbyszku, z okazji Twego Święta składamy Ci 
 najserdeczniejsze życzenia wielu lat życia w zdrowiu,  

wszelkiej pomyślności, miłości najbliższych,  
przyjaźni koleżanek i kolegów  

oraz szacunku nie tylko harcerskiej braci. 
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„JESIENNY” BIWAK WYJAZDOWY HKS XXI WDHiZ  
- 27.09.2008 DĘBLIN. 
 

 
 
Wykonując kolejne zadania zwiedziliśmy kilka ciekawych miejsc i dotarliśmy do 
Dęblina . 
 
Oto krótka historia naszej wyprawy przedstawiona przez fotografa (amatora zresztą). 
 

    
  Zamek w Czersku.                                                     Widok dla chętnych do wspinaczki. 
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 Dh Janek Grzesik „melduje”.                                    Dh Tomek Gutry „przy pracy”. 
 
 

    
  Przeprawa przez Wisłę...                                          Szeroką i głęboką... 
 
 

    
                                               Zdobyliśmy Twierdzę prawie szturmem... 
 
 

     
                                              ...i najpiękniejszy jej obiekt – Bramę Lubelską... 
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                                               ...zamiast ogniska i grochówki wojskowej... 
 

    
                                               Nasze orły (albo sokoły jak chce piosenka). 
 

    
     Pogoda dopisała a o jesieni przypominały wspaniałe barwy i spadające nam na głowy kasztany. 
 

Tekst i zdjęcia: Ewa Majchrzak. 
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WIERSZE JANA ROMOCKIEGO – harcerza XXI WDH. 
 
 

 
   Jan Romocki (14.04.1925 – 18.08.1944) 

 
 

Gdy zabraknie... 
 

Gdy zabraknie łez, jest jeszcze krew 
najświętsza do oddania. 

Gdy zabraknie tchu, pocisków śpiew 
wyśpiewa swoje łkania. 

 
Karabin bierz i z nami idź, 

miast płakać po pogrzebach; 
jeśli już sam nie możesz żyć - 

zabijać ci potrzeba. 
 

Niewczesny żal, żołnierzu stłum, 
za Boga miej szatana, 

i póty wal - aż wrogi tłum 
upadnie na kolana. 

 
Przez zieleń łąk, przez złoto pól 

idź z nami w tyralierce, 
a kiedy ci zabraknie kul - 

na szalę ciśnij serce  
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KRONIKA XXI. 
 
Wrzesień 1918 
 
Drużynowym – dh Karol Rackman. 
 

„...Od września 1918 funkcję tę pełni Karol Rackman...” 
(Andrzej Czałbowski „Żbik” Harcerski Oddział Wojskowy 2 Harcerska Bateria Artylerii Przeciwlotniczej. 
Wojenne dzieje 21 WDH im. gen. Ignacego Prądzyńskiego 1939 – 1944) 

 
Jesień 1928 
 
Drużynowym – dh Stanisław Jankowski. 
 

„...Od jesieni1928 roku drużynowym zostaje Stanisław Jankowski, syn 
Czesława „Żwawego Burka” (legendarny żołnierz konspiracji, porucznik a później 
kapitan „Agaton”, lecąc do Polski jako cichociemny przybrał pseudonim „Burek”) 
(Andrzej Czałbowski „Żbik” Harcerski Oddział Wojskowy 2 Harcerska Bateria Artylerii Przeciwlotniczej. 
Wojenne dzieje 21 WDH im. gen. Ignacego Prądzyńskiego 1939 – 1944) 

 
„...Po kilku latach objąłem po Ojcu funkcję drużynowego 21 WDH...”  
(Stanisław Jankowski „Agaton” – „Z fałszywym ausweisem w prawdziwej Warszawie”).  

 
„Skończyły się obozy i wakacje życie drużyny potoczyło się dawnymi torami. 

Drużyna nasza staje się coraz lepszą. Sukcesy naszych chłopców nad Wigrami 
poprawiły jej bardzo opinję i pozwoliły na zajęcie jednego z poczytniejszego miejsca 
w drużynach polskich. 

Zbiórki u nas odbywają się co miesiąc bez szczególniej doniosłych wydarzeń. 
W zastępie też nic szczególnego się nie stało, od początku jednakże przyjęto kilku 
chłopców.” 
(Kronika zastępu „Rysiów” 21 WDH przy Szkole Mazowieckiej, prowadzona przez Krzysztofa Henisza 
od d. 9/I.1927 do dn. 11/V.1929 roku) 

 
Wrzesień 1958 
 
Drużynowym „Starych Żbików” dh Jan Wojciechowski. 
P.o. drużynowym drużyny zuchowej chłopców dh Krzysztof Rumiński. 
P.o. drużynową jednej z drużyn zuchowych dziewcząt dh Maria Topolska. 
 
Wrzesień 1978 
 
„...Po wakacjach komenda ustaliła się w następującym składzie: 
Komendant Szczepu: hm. Jerzy Filiński 
Zastępca Komendanta Szczepu - Namiestnik Drużyn Zuchowych  
- pwd. Joanna Boniecka + pwd. Beata Mrozek 
Zastępca Komendanta Szczepu - Namiestnik Drużyn Młodszoharcerskich  
- Instruktor ds. Programowych  phm. Leszek Mankiewicz 
Zastępca Komendanta Szczepu - Namiestnik Drużyn HSPS 
 - Instruktor ds. politycznych phm. Tomasz Uliński 
Zastępca Komendanta Szczepu - Kierownik Zespołu Wizytacji Drużyn 
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 - pwd. Katarzyna Polak 
Zastępca Komendanta Szczepu - Kwatermistrz  
- org. Aleksander Redlich, następnie Janusz Michał Żuk 
Instruktor ds. Kształcenia Kadry - phm. Paweł Ambrożewicz 
Kierownik Zespołu ds. Organizacyjnych - org. Piotr Zielak Dorota Madeyska 
 - Członkowie Zespołu - Beata Górska, Rafał Więcko 
Instruktor HSI - Marek Jaros 
Zastępca Instruktora HSI - Krzysztof Nazarczyk 
Zastępca Kwatermistrza Szczepu - Ewa Kowalska 
Skarbnik Szczepu - Waldemar Kasinow 
Gospodarz Izby - Magdalena Wasiak 
Kronikarz Szczepu - Marta Derecka 
 
 A drużyny były obsadzone następująco: 
 
Drużyna zuchowa /bez nazwy/ kl. I-ej – Drużynowa Marzena Dubiecka 
             - Przyboczna Beata Janus 
II Drużyna zuchowa /”Dzikie Tygrysy”/ - Drużynowa org. Iwona Gaładyk 
             -  Przyboczna Anna Furmankiewicz 
Drużyna zuchowa kl. III-ej /bez nazwy/ - Drużynowa org. Beata Mrozek 
              - Przyboczni Mariola Sobiesiak 
                                  Tomasz Dziewulski 
Drużyna zuchowa kl. IV /”Muchomorki”/ - Drużynowa Jolanta Jaros 
                - Przyboczni Monika Mrozek 
                                    Jarosław Pijanowski 
Drużyna młodszoharcerska męska „Młode Żbiki” – Drużynowy Maciej Kuncewicz 
                              -  Przyboczny Krzysztof Cedro 
Drużyna młodszoharcerska żeńska „Puszcza” – Drużynowa Katarzyna Michałek 
                 - Przyboczne Aleksandra Jasieńska 
                                                                                                 Ewa Pachowska 
Drużyna Starszoharcerska HSPS „Dwójka”; „Wędrowiec” /koedukacyjna/ 
         - Drużynowa pwd. Joanna Kuran 
         - Przyboczni Ewa Łuczak 
              Bogdan Orybkiewicz 
          Ewa Kowalska 
Drużyna Starszoharcerska HSPS „Wodna” /koedukacyjna/ 
          - Drużynowa pwd. Izabela Madejak 
          - K.W.Ż. phm. Jerzy Sopoćko, instr. K. Chor. 
          - I.W.Ż. pwd. Włodzimierz Najmuł, instr. K. Chor. 
          - Kwatermistrz org. Rafał Żuk 
          - Przyboczni org. Tomasz Szwed 
             org. Marek Sokołowski 
          - Wachtowi: Wachty I Sławomir Długosz 
                                    Wachty II Jarosław Czubiński jr 
Drużyna starszoharcerska HSPS /w organizacji/ - Organizator: Bogdan Szymański 
                      - Pomoc: Włodzimierz Szostak 
Drużyna instruktorska = Krąg Instruktorski „Siwe Żbiki”  
                                                                             - Drużynowy hm. Jerzy Filiński 
 
Szczep liczył 273 harcerzy, o 11 % więcej niż w ubiegłym roku /wówczas: 246 osób/. 
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ŚPIEWNIK XXI. 
 

GDY ZAPŁONIE OGNISKO 
 
Słowa: M. Łebkowski, T. Urgacz 
Muzyka: J. Kurczewski 
  
 
Dzień odszedł daleko                                      
i wieczór już rozsnuł 
niebieskie, chłodne mgły ... 
Bór ciemny cichutko 
układa się do snu.  
Nie śpimy tylko my ...  
 
         Ognisko się żarzy 

i płynie, i płynie śpiew, 
aż księżyc - towarzysz 
zdziwioną uniósł brew. 

 
Przed laty, przed laty, 
w wojennym pochodzie 
szło wojsko przez ten las. 
A może z tym wojskiem 
do kraju szedł ojciec  
lub brat któregoś z nas. 

 
          I może tu blisko 

spoczywał  po znojnym dniu, 
płonęło ognisko, 
las szumiał mu do snu. 

 
Las szumi i szumi, 
ognisko się żarzy, 
dokoła wszystko śpi. 
Druhowie, my kiedyś  
staniemy  na straży 
tych jezior, pól i wsi. 
 
          Tych jarów i lasów, 

tych drożyn, bielonych chat. 
Więc niechaj zawczasu 
zamieszka w sercu hart. 

                              
                                                                                                      Zdjęcie: Robert Tokarczyk 
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DZIĘKUJEMY !!!!! 
 

Druhnie podharcmistrzyni Katarzynie LEWIŃSKIEJ 
Harcerce Rzeczpospolitej 

za drużynowanie „Starym Żbikom” 
od 26 lutego 2005 

do 30 sierpnia 2008. 
 

Kasiu Jesteś Wielka i Bardzo Cię Lubimy !!! 
 

Życzymy wszystkiego najlepszego 
na „nowej drodze” harcersko – instruktorskiego życia i nie tylko... 

 

 
 
 
Kasia Lewińska 
Ksywa: Lola 
Charakter powyższej: niechciana 
Status: była drużynowa, członkini KSH 
Konszachty: góry 
Szukać: w górach 
Jedyne słuszne miejsce spędzania wolnego czasu: góry 
Inne uwagi na temat: góry 
Inna ksywka: Stara eskapebolka 
Stopień uzasadnienia innej ksywki: wysoki 
Energia: pozytywna 
Ulubione zwierzę: ośmiorniczka 
Reakcja na powyższe (i nie tylko): śmiech 
Standardowy stan: głupawka 
Widły internetowe: brak 
Miejsce akcji: psychologia na UW 
Status pracy magisterskiej: obroniona!!! 
Klasa: Staszic, 11d 
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KOMUNIKAT XXI WDW „Stare Żbiki”. 
 

Droga Druhno, Drodzy Druhowie, 
Miło mi poinformować, że na Radzie Drużyny 30 sierpnia wybraliśmy nowego 

drużynowego. 
Został nim Krzyś Widłak, dotąd przyboczny. 

 

 
 

W nowej kadrze znaleźli się także: 
dh. Ela Jankowska (przyboczna), dh. Justyna Sadło (przyboczna), 
dh Wojtek Ceret (kwatermistrz) oraz dh Arek Betkier (magazynier). 

 

       
 

Poza tym ustaliliśmy kalendarz na najbliższe półrocze, który znajduje się tutaj: 
http://21wdw.staszic.waw.pl/kalendarz.php 

 
Czuwaj! 

Kasia Lewińska 
 

 
I tak wygląda pismo Środowiska. Zapraszam do współpracy Druhny i Druhów. 
Tych najmłodszych przede wszystkim.                                       Lech Sierpiński 

 

 
Opracowanie numeru: Lech Sierpiński 
Pomoc techniczna     : Jacek Żórawski 
Współpraca               : Katarzyna Lewińska, Ewa Majchrzak 
 

http://21wdw.staszic.waw.pl/kalendarz.php

