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Z TEJ OKAZJI 
 

 XXI Szczepowi Wiecznie Młodej Puszczy i Bardzo Starych Żbików 

 
Harcerskiemu Kręgowi Seniorów XXI WDHiZ  

im. hm. Czesława Jankowskiego 
 

XXI Warszawskiej Drużynie Wędrowniczej „Stare Żbiki” 
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego  

 
XXI Warszawskiej Drużynie Harcerek „Puszcza” 

im. Emilii Plater  
 

XXI Warszawskiej Drużynie Harcerzy „Żbiki” 
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego  

 
XXI Warszawskiej Gromadzie Zuchowej 

„Mrówki w Trampkach” 
 

spełnienia wszelkich harcerskich i nie tylko marzeń  
w zdrowiu i szczęśliwości – życzy redakcja. 
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21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki'' 
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego  
Hufiec Warszawa-Ochota 
Związek Harcerstwa Polskiego                                                 Warszawa 2008.12.28 
 
 

Rozkaz RO 1/1/2009 
 
Moi Czerwoni Bracia! 
 

1. Oficjalnie rozpoczynam naszą wyprawę w Wakan Pata -- nasze Święte Góry 
Czarne, czyli Beskid Żywiecki.  

2. Bracia moi nie wiedzą może, że Dakoci, czyli nasz szczep wywodzi się  
z terenów znajdujących się na pograniczu USA i Kanady. Dakoci to odważne  
i prawe plemię, a jego cechy i zalety moi bracia poznają w trakcie wyprawy. 

3. Powołuję na funkcję zastępcy wodza dh. Radka Szubę. 
4. Powołuję na funkcję szefa „Złamanych Strzał‖ -- oboźnego dh. Maćka Molgę. 
5. Powołuję do Rady Starszych dh. Maćka Waleckiego.  
6. Powołuję indiańskie patrole w składzie: 



3 

 

 Antek --szef, Adi, Kuba, Kuba,  

 Łukasz -- szef, Maciek R., Andrzej. 
      7. Powołuję Radę Plemienia w składzie Radek, Antek, Łukasz i ja.  
      8. Życzę moim braciom udanej wyprawy! 

                                                                                                                                                             
Hough! Igluwiyeya! 

                                                                                      phm. Michał Korch (HR), 
                                                                                                           wódz 
 
....................................................................................................................................................... 

 

Nasze zimowisko odbyło się w dniach 28.12.08.-4.01.09r. Wieczorem dnia  
28 grudnia wyjechaliśmy z dworca kolejowego Warszawa - Wschodnia do Bielska -
Białej.  

                       
       Radek Szuba.       (MK)                       Dworzec w Bielsku – Białej.  (MK) 

                Było tłoczno. Młodszym udało się                         Maciek Molga i Maciek Walecki. 
                 się znaleźć miejsca, a komenda                            Pora niemiłosierna, więc czas  
                       spędziła noc w toalecie...                                        na gorącą czekoladę. 

 
Na miejscu byliśmy o godzinie 7 rano. Nasze bagaże zostawiliśmy w pobliskim 

hufcu. Po rozpakowaniu wyruszyliśmy na Szyndzielnię, z której oglądaliśmy widok na 
całe miasto.  
 

              
Kolejka linowa na Szyndzielnię. (MK) 

     Mina podprzybocznego. Maciek Walecki.                      Jedziemy. Antek Tkaczyk i Maciek Molga. 
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                    Szyndzielnia. (MK)                                        Cały obóz (z wyjątkiem Radka) po drodze 
         Zaraz zacznie się bitwa śnieżna...                                                 z Szyndzielni.              (MK) 
   Adrian Warda, Antek Tkaczyk, Kuba Głuch,           Adrian Warda, Andrzej Tworski, Antek Tkaczyk, 
Kuba Goliński, Maciek Molga, Maciek Walecki.         Kuba Głuch, Kuba Goliński, Łukasz Bieńkowski, 
                                                                                      Maciek Molga, Maciek Romanowski, Maciek  
                                                                                                       Walecki, Michał Korch 

 

    
Widoczki. Czerwony szlak Szyndzielnia – Bielsko Biała.   (MK) 

 
Następnie udaliśmy się na tor saneczkowy, a potem wróciliśmy do hufca.  

 

    
Tor saneczkowy na Dębowcu. (MK) 

                 Stanowisko do wsiadania.                             W kolejce... Andrzej Tworski, Kuba Goliński, 
            Kuba Głuch, Łukasz Bieńkowski.                              Maciek Molga, Maciek Romanowski. 
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Po obiedzie graliśmy w grę terenową, dzięki której poznaliśmy to piękne 
miasto. Wróciwszy po skończonej zabawie zajęliśmy się tworzeniem indiańskich 
woreczków na zioła, które były nagrodą w grze. Był to element indiańskiej 
obrzędowości naszego zimowiska.  
 

        
Szron w całej okazałości i świerczki w zimowym odzieniu.  (MK) 

 
Następnego dnia rano pojechaliśmy pociągiem do stanicy harcerskiej  

w Milówce. Tam spędziliśmy resztę naszego zimowiska. A był to czas pełen atrakcji. 
Robiliśmy rakiety śnieżne, gliniane posążki duchów opiekuńczych, które 
charakteryzowały najważniejsze cechy Indian.  
 

    
              Robienie rakiet śnieżnych. (MK)                                      Rakieta powstaje.   (MK) 

Andrzej Tworski, Łukasz Bieńkowski, Maciek Romanowski. 

                         
Każdy lepił swojego ducha opiekuńczego z gliny, który miał przedstawiać jedną z indiańskich cech. 

    Adi i jego duch opiekuńczy                   Łukasz Bieńkowski                           Kadra też się bawi. 
        - waleczność.                                                                                               Maciek Molga.   (MK) 
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          Kuba i jego dzieło.                    Kolejny Kuba i jego dzieło.            Super dzieło Radka – anioł. 
                Kuba Głuch.                                    Kuba Goliński.                               Radek Szuba. 
 

W noc sylwestrową graliśmy w planszówki, zamiast szampana piliśmy sok.  
 

   
Nowocześni przebierańcy – lokalna tradycja. (PT)                Mostek nad strumieniem. (MK) 
 

Ciekawym doświadczeniem był zjazd na linie. Nauka wiązania węzłów. 
 

   
           Przygotowania do zjazdu Kuby.  (MK)            Ręka Radka już po zatamowaniu krwotoku, ale 
         Andrzej Tworski, Kuba Goliński, Łukasz                   jeszcze przed spuchnięciem...  (MK) 
        Bieńkowski, Maciek Molga, Michał Korch,                                      Radek Szuba. 
                          Radek Szuba. 
 

Najmilej wspominam dzień narciarski, teraz już wiem, że nauka jazdy na 
nartach to nie bułka z masłem.  
 



7 

 

   
                   I łup... Maciek Molga.  (PT)                            Ćwiczenie pługa... Kuba Głuch.  (PT)  
 

   
             A kto za Ciebie zegnie kolana?  (PT)                 Adi jak zwykle nieźle sobie radzi.  (PT) 
                          Andrzej Tworski.                                                        Adrian Warda. 
 

Po całym tygodniu  4 stycznia wróciliśmy pociągiem do Warszawy.  
 

   
                  Ziew... Piotr Tabor.  (MK)                                    Wachta też je śniadanie.  (MK) 
                                                                                             Andrzej Tworski, Łukasz Bieńkowski, 
                                                                                                        Maciek Romanowski. 
 

Wyjazd ten będzie zajmował ważne miejsce w mojej pamięci, ponieważ 
zdobyłem na nim bardzo dużo umiejętności. 
 

Tekst: Maciek Molga. 
Zdjęcia: (MK) – Michał Korch 
              (PT) – Piotr Tabor 
Opis zdjęć – z galerii www. 21 WDH „Żbiki‖ 
Opracował: Lech Sierpiński 
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XXI WDW „STARE ŻBIKI‖. 
 

RADA DRUŻYNY - 17 stycznia 2009 roku 

 Na radzie drużyny pojawili się: Krzyś Widłak, Marysia Donten, Justyna 
Sadło, Marcin "Cinek" Łojewski, Magda Bojarska, Kamil Kukołowicz, Arek 
Betkier, Adam "Dziabąg" Mizerski, Jakub Onufry Wojtaszczyk, Michał 
Korch, Alek Jankowski, Paweł Dąbrowski, Kasia Lewińska, Krzyś 
Czapiewski, Piotrek Kuczyński, Janek Inowolski, Piotrek Betkier, Ela 
Jankowska i Wojtek Ceret.  

 Prawo głosu posiadali: Ela Jankowska, Piotrek Kuczyński, Krzyś 
Czapiewski, Kasia Lewińska, Alek Jankowski, Michał Korch, Adam 
"Dziabąg" Mizerski, Arek Betkier, Justyna Sadło, Marysia Donten, Krzyś 
Widłak i Wojtek Ceret.  

 Podsumowaliśmy otwarte i zamknięte próby.  
 Podsumowaliśmy minione imprezy i wyjazdy drużyny.  
 Dołączył do nas dh Lech Sierpiński.  
 Głosowaliśmy nad wnioskiem o przyznanie prawa głosu dh Jankowi 

Inowolskiemu (w głosowaniu tajnym: 5 za, 1 przeciw, 6 wstrzymało się).  
 Głosowaliśmy nad wnioskiem o przyznanie prawa głosu dh Magdzie 

Bojarskiej (w głosowaniu jawnym: 4 za, 2 przeciw, 7 wstrzymało się).  
 Głosowaliśmy nad wotum zaufania dla drużynowego - dh Krzysia 

Widłaka (w głosowaniu tajnym: 12 za, 0 przeciw, 2 wstrzymało się).  
 Przez aklamację uchwaliliśmy zrobienie pięcio-sześciominutowej 

przerwy.  
 Opuściła nas Marysia Donten.  
 Ustaliliśmy kalendarz drużyny na następne półrocze.  
 Głosowaliśmy sondażowo nad kwestią organizacji wyjazdów drużyny  

w terminach 30-31 maja lub 11-14 czerwca - zdecydowaliśmy się na rajd  
w dniach 30-31 maja.  

 Ustaliliśmy termin obozu zagranicznego do Rumunii - 15-30 sierpnia.  
 Opuściła nas Magda Bojarska.  
 Zrobiliśmy przerwę w obradach.  
 Opuścili nas dh Lech Sierpiński, Kamil Kukołowicz i Alek Jankowski.  
 Na wniosek Kasi Lewińskiej przedyskutowaliśmy stan i dalsze losy znaku 

służby turystyce, ustaliliśmy termin spotkania członków znaku oraz to, że 
obóz czerwcowy włącz do planu obozu wolontariat dla wybranego parku 
narodowego.  

 Na wniosek Janka Inowolskiego przedyskutowaliśmy kwestię galerii na 
stronie drużyny oraz podjęcia działań w celu jej uporządkowania.  

 Na wniosek Justyny Sadło przyjęliśmy przez aklamację decyzję  
o poprawieniu literówek w konstytucji drużyny.  

 Na wniosek Jakuba Onufrego Wojtaszczyka przedyskutowaliśmy kwestię 
bycia staruchem przez osoby będące na imprezach nieprzygotowywanych 
przez drużynę, ale w których drużyna brała udział i w dwóch głosowaniach 
podjęliśmy decyzję, iż głos decydujący w takich kwestiach mieć będzie 
drużynowy (w głosowaniu jawnym - decyzja należąca do zainteresowa-
nego przynależnością do kworum: 3 za, 8 przeciw, 0 wstrzymało się;  
w głosowaniu jawnym - decyzja należąca do drużynowego na wniosek 
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zainteresowanego przynależnością do kworum: 8 za, 3 przeciw,  
0 wstrzymało się).  

 Na wniosek Wojtka Cereta przyjęliśmy przez aklamację, że Taboret jest 
głupim cieciem.  

 Na wniosek Arka Betkiera przegłosowaliśmy kwestię przywrócenia 
piosenki pt. "Jaworzyna" do śpiewników na równych prawach z innymi 
piosenkami (w głosowaniu jawnym: 3 za, 5 przeciwko, 3 wstrzymało się).  

 Opuściła nas Justyna Sadło.  
 Odbył się kominek obrzędowy, w czasie którego Marcin "Cinek" Łojewski 

otrzymał Naramiennik Wędrowniczy.  
 Drużynowy zamknął posiedzenie Rady Drużyny.  

Spisał Wojtek Ceret. 
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WSPOMNIENIE... 
 
Przemysław Andrzej SZUDEK. 
  
 Urodził się w 1921 roku w Częstochowie, lecz wychował się i uczył  
w Warszawie. Harcerz XXI WDH, tuż przed II wojną światową I przyboczny.  
Kiedy z ostatniego przedwojennego obozu w Nowosiółkach nad Szczarą, dopływem 
Niemna na ziemi wołkowyskiej, wyjechał jego komendant Stefan Mirowski, przejął 
komendę. Opuszczenie flagi obozowej zakończyło pokojową działalność drużyny. 
 We wrześniu 1939 roku wstąpił na ochotnika do wojska i walczył w 21 pułku 
piechoty „Dzieci Warszawy‖, którym dowodził pułkownik Stanisław Sosabowski. 
 W połowie października, po powrocie z kampanii wrześniowej zwołał pierwszą 
okupacyjną i wojenną zbiórkę drużyny. Utworzył Harcerski Oddział Wojska 
Polskiego, przekształcony następnie w Pluton Zwiadowców „Żbik‖. Tak nazywał się 
pierwszy jego zastęp istniejący w drużynie od połowy lat dwudziestych. Został 
dowódcą plutonu, który wykonywał różnorodne zadania zwiadowcze. 
 W lutym 1941 roku, zagrożony aresztowaniem, ukrywał się. Przeniósł się do 
Lublina, gdzie pełnił obowiązki oficera łącznikowego ZWZ-AK – ps. „Wiktor‖ - do 
Polskiej Organizacji Zbrojnej w ramach organizacji przyjęcia zrzutów. Nie zerwał 
łączności z drużyną. 
 1 stycznia 1942 roku mianowany podporucznikiem, od 1 września 1942 roku 
miał przydział do Wydziału Odbioru Zrzutów V Oddziału KG AK, ponownie  
w Warszawie. 
 W listopadzie tegoż roku otrzymał przydział do Komendy Okręgu AK Lublin, 
jako oficer odbioru zrzutów. 16 grudnia przyjechał do Lublina i nawiązał nakazane 
kontakty. Następnego dnia wieczorem został zatrzymany na ulicy, raniony  
i aresztowany. Po 9 – miesięcznym śledztwie na Zamku Lubelskim, osadzony  
w obozie koncentracyjnym na Majdanku pod nazwiskiem Andrzej Szwajcer. W końcu 
1943 roku, wraz z innymi planował rozbicie obozu. W grypsach, w grudniu 1943 r. 
pisał: 

„...Cena egzystencji tutaj jest niska i dlatego śmierć dla nas ma inne oblicze 
niż to, które zna się z wolności (...). Przygotowujemy się do kroków, które będą  
z naszej strony nie tylko aktami rozpaczy, lecz samoobrony. Nie mamy wyboru. 
Wiem, że stanowisko naszych   władz jest przeciwne wszelkim rozruchom, lecz my 
walczymy nie o życie - bo to możemy łatwo stracić - lecz lepszą śmierć, nie tą, jaką 
nam gotują. Dlatego musimy liczyć się z każdą obietnicą, którą nam tutaj 
przedstawiają różne ugrupowania. Obietnice te zawierają w sobie magiczne słowo 
"wolność": 
- jeżeli się je przepłaci życiem, tedy jest to również szczęściem, gdyż tą wegetację 
tutejszą niewiele się ceni. Być może, że najbliższe dni zmuszą nas do działania i być 
może, że pomoc zewnętrzna, która nadejdzie, będzie nosić takie czy inne miano - 
lecz nas za to nie można potępiać. Jeśli nie będzie pomocy, akcja nasza będzie do 
pewnego stopnia policzkiem...” 
 Doświadczył także obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu i obozu pracy SS  
w Schwarzwaldzie. Uciekł do Francji, gdzie powrócił do czynnej służby w Polskich 
Siłach Zbrojnych. Po wojnie pozostał w Anglii. Studiował nauki polityczne. 
 Zaciągnął się do armii brytyjskiej i wziął udział w zwalczaniu partyzantki 
komunistycznej na Malajach. Awansował. W stopniu pułkownika dowodził 
doborowym oddziałem brytyjskim. Jego oddział nigdy nie wpadł w pułapkę i zawsze 
wychodził zwycięsko z rozlicznych bitew i potyczek. Dowodzeni przez niego 
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Gurkhowie byli w stanie wytropić przeciwników, zanim ci zorientowali się, skąd 
przychodzi do nich śmierć. 
 Po zakończeniu służby działał w Polskiej Komisji Historycznej w Londynie. 
Autor wielu prac z dziedziny wojskowości, w języku angielskim i polskim.  Honorowy 
Sekretarz Komisji Historycznej Polskich Sił Zbrojnych.  
 W dniu 27 września 2007 roku Postanowieniem Prezydenta RP Rej. 171/2007 
za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko – brytyjskich stosunków, odznaczony 
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
 

Cześć Jego Pamięci! 
 

 
 

13 kwietnia 2007 roku – spotkanie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej  
z przedstawicielami Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Londynie. Pierwszy  
od prawej siedzi Honorowy Sekretarz Komisji Historycznej Polskich Sił Zbrojnych  

- pułkownik Przemysław Andrzej SZUDEK. 
 
 
Opracował: Lech Sierpiński na podstawie: 
1) Andrzej Czałbowski & Rafał E. Stolarski >ŻBIK< Harcerski Oddział Wojskowy 2 Harcerska Bateria 
    Artylerii Przeciwlotniczej . Wojenne dzieje 21 WDH im. gen. Ignacego Prądzyńskiego 1939 – 1944. 
2) Janina Kiełboń – Państwowe Muzeum na Majdanku – „Żołnierze organizacji konspiracyjnych  
    w obozie na Majdanku‖ - /www.tonmbia.republika.pl/ 
3) Zbyszek Koreywo – „Wolne Myśli nr 1‖ - /www.starwon.com.au/  
4) Andrzej Talaga – „Nowe Państwo‖ - /www.dudi.siszo.pl/  
5) „Wizyta delegacji IPN w Londynie 12-13.04.2007‖ - /www.ipn.gov.pl/  
6) „P. A. Szudek – W służbie Marsa t. II‖ – Oficyna Wydawnicza Adiutor - /www.adiutor-mars.com.pl/ 
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FERIE Z XXI  

(XXI WDH „Puszcza” im. Emilii Plater) 

 W dniach 22 - 24 stycznia odbyła się wyjątkowo dłuuuga zbiórka drużyny. 
Wszystkie osoby, które w ferie nie wyjechały i których nie dopadła grypa, zjawiły się 
w czwartek rano na stacji PKP Rakowiec. Niestety pogoda nie dopisała padało, było 
zimno i nieprzyjemnie. Zrezygnowałyśmy więc z wyprawy do lasu. 

 Na początek pojechałyśmy na łyżwy, potem prosto 
do Zagali, tam gotowałyśmy pyszny obiad makaron ze 
wszystkimi sosami świata. Wreszcie trafiłyśmy do hufca, 
gdzie odbyły się zajęcia z węzłów, szyfrów i samarytanki.  
W międzyczasie przygotowałyśmy niespodziankę dla 
Gołębia, która obchodziła swoje 17 urodziny Aneta była jej 
tortem a prezenty musiała zdjąć… z sufitu. Wieczorem 
miał miejsce kominek obrzędowy, na którym 
rozmawiałyśmy  
o tym, jakie mamy kompleksy, jak postrzegają je inni i jak 
ważne jest by cieszyć się życiem, niezależnie od tego jak 
się wygląda i czego nie potrafi. 

Następnego dnia rano ruszyłyśmy na grę po Warszawie. Zadaniem patroli 
młodszego i starszego, było znalezienie rozmaitych miejsc na podstawie zdjęć  
i wskazówek. Udało się odnaleźć każde z nich! M.in. Filharmonię, Sejm, Zachętę, 
Sąd Najwyższy, Kościół św. Wincentego, Uniwersytet, Teatr Narodowy, 

Politechnikę… 

 Głodne i zmęczone spotkałyśmy się w pizzerii. 
Potem prosto do hufca, na kolejne zajęcia  
z terenoznawstwa i historii harcerstwa. Wieczorem miał 
miejsce seans filmowy. Oglądałyśmy film ―Jezioro 
Eden‖. Było trochę strasznie… 

 Rano (chociaż tak naprawdę było sporo po 9…) 
wstałyśmy, zjadłyśmy śniadanie, posprzątałyśmy 

dokładnie hufiec (chciałam zauważyć, że Aneta dotknęła odkurzacza, co mamy 
udokumentowane na zdjęciach!) i ruszyłyśmy na ostatni element rajdu lodowisko. 
Miał być basen, ale wspólnie podjęłyśmy decyzję, że wolimy łyżwy. 

 I tak minęły nam te trzy dni. Trochę się nauczyłyśmy, trochę poruszałyśmy, ale 
najważniejsze, że wszystko z drużyną  

 

   
 

Tekst i zdjęcia: dh. Marta Kosior – drużynowa XXI WDH-ek „Puszcza‖. 
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Z KRONIKI XXI.  
 

6 Styczeń 1929. Zbiórka. 
 
„Dnia 6 b.m. zaraz po mszy odbyła się zbiórka Drużyny, na której po załatwieniu 
kwestyj formalnych to jest sprawdzenia obecności i raport. 
Dh. Jankowski miał przemówienie o przyszłym zlocie ogólnopolskim w Poznaniu. Po 
zbiórce Drużyny odbyła się zbiórka zastępu. Dh. Jórek pooddawał prace z zeszłego 
tygodnia i podyktował plan blankietu na II stopień i po załatwieniu kilku drobnych 
kwestyj zakończył zbiórkę gdyż większość Dh. nie miała czasu.‖ 
(Kronika zastępu „Rysiów‖ 21 WDH przy Szkole Mazowieckiej, prowadzona przez Krzysztofa Henisza od d. 9/I.1927 do dn. 
11/V.1929 roku) 

 

12 Styczeń 1929 
 
„Zbiórki dn. 12/I nie było.‖ 
(Kronika zastępu „Rysiów‖ 21 WDH przy Szkole Mazowieckiej, prowadzona przez Krzysztofa Henisza od d. 9/I.1927 do dn. 
11/V.1929 roku) 

 

17 Styczeń 1929. Zbiórka. 
 
„Zbiórka dziś wyjątkowo w czwartek. Wszyscy byli w doskonałych humorach  
w szczególności zaś dh. Jurek. Czas zbiórki upłynął bez nadzwyczajnych 
ewenementów. Najpierw więc sprawy formalne i stawianie minusów, następnie gry  
i ćwiczenia harcerskie. Po zbiórce zadowoleni z siebie poszliśmy do domów na 
kolację.‖ 
 

 
(Kronika zastępu „Rysiów‖ 21 WDH przy Szkole Mazowieckiej, prowadzona przez Krzysztofa Henisza od d. 9/I.1927 do dn. 
11/V.1929 roku) 

 

26 Styczeń 1929. Zbiórka. 
 
„Zastęp był prawie w komplecie. Druch Wierzbowski oznajmił nam że od następnej 
zbiórki Janek Św. (podzastępowy) poprowadzi zastęp. Druch zastępowy zaznajomił 
Świętocha z czynnością stawiania minusów (co się nam nie bardzo podobało, gdyż 
myśleliśmy że się to nareszcie skończy) oraz z wyszukiwaniem różnych tortur na 
zbiórkach. Chcieliśmy drucha „pożegnać‖ lecz nie udało się nam to. Na zbiórce druch 
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zastępowy czytał nam jakieś okropne opowieści o morderstwach i kazał nam 
wynajdywać jakim sposobem „jakiś Baldwin znikł ze swojego łóżka (były różne 
fantastyczne domysły od których druchowie śmieli się do rozpuku). Drugą częścią 
zbiórki były znaki konwencjonalne. Część druchów zwolniła się przed zakończeniem 
zbiórki. Wszyscy byli w zanadto dobrych humorach.‖ 
(Kronika zastępu „Rysiów‖ 21 WDH przy Szkole Mazowieckiej, prowadzona przez Krzysztofa Henisza od d. 9/I.1927 do dn. 
11/V.1929 roku) 

 
Zima 1948/49. Zimowisko w Chabówce. 
 

Kolejne zimowisko, którego komendantem jest Jerzy Filiński (przerwa  
w zajęciach szkolnych w okresie Bożego Narodzenia) ma miejsce w Chabówce. 
Uczestniczy w nim ~14 osób, w tym (ciekawostka !) połowa nosi imię „Jerzy‖ ! Przy 
sposobności występują oni jako „tytularni‖ ojcowie chrzestni siostrzenicy  
J. Filińskiego, Ewy Tomaszewicz, stale mieszkającej wówczas w Zakopanem. 
 
      „...Pół roku później na zimowisku mieliśmy problem. Gdzieś wyczytałem, że 
należy zapraszać miejscowe dzieci. Byliśmy na Chabówce nad zakopiańską 
Jaszczurówką. Przyszło chyba sześcioro, ale nie bardzo wiedzieliśmy, co z nimi 
robić. Na wieść, że w mieście woda leci ze ściany, że jeżdżą tramwaje – dzieciaki już 
ziewały. Wówczas sprawy wziął w swoje ręce nasz kucharz z obozu letniego. 
      - Dajcie mi latarkę, pół kilo cukru i wyjdźcie stąd wszyscy, bo mi przeszkadzacie. 
      Próg izby był tak wyrobiony, że szczelina miała dobre kilka centymetrów. 
Widzieliśmy, że światło w izbie zgasło i zaległa tam niesamowita cisza. Myślę sobie – 
co on z tymi maluchami robi? Przecież odpowiadam i za obóz, i za gości. Po kilku 
minutach nie wytrzymuję i na palcach wchodzę do izby. A tam dzieciaki stoją karnie 
w szeregu i rozlega się przyciszony, tajemniczy głos: 
      - Zamknijcie oczy wasze... – i błyska latarka. – Otwórzcie usta wasze... 
Wyciągnijcie języki wasze... 
      Jęzory wywalone zostały na brody i posypane cukrem. Dzieciaki były tak 
zachwycone, że nie mogliśmy się później od nich opędzić. 
      Nasz obozowy kucharz skończył potem prawo. W latach siedemdziesiątych 
przeszliśmy kilkaset kilometrów szlakami Puszczy Kampinoskiej, rozmawiając  
o różnych sprawach i kłopotach naszego życia. Został potem, w sile wieku, 
konsulem. Obecnie słynie z elegancji. Dobrotliwie mruczy, gdy podziwiając jego 
zdjęcie z papieżem, pytamy się go, co to za gość stoi przy nim w białej sutannie. 
      Nie gniewa się, gdy go tytułujemy „senatorem‖. 
      - Żadna praca nie hańbi – powiada.‖  
(Jerzy Filiński „W drodze‖ – „Pan senator‖) 

 
Zima 1958/59. Zimowisko Szczepu w Krośnie. 
 
Komendantem zimowiska był Jan Wojciechowski. Jako opiekun z Komendy Hufca 
występował Piotr Ambrożewicz. Wzięło w nim udział 22 harcerzy. 
 
1 Styczeń 1969. Rozkaz Komendantki Hufca Warszawa Ochota. 
 

Warszawa dnia 1.1.1969 r. 
Związek Harcerstwa Polskiego  
Hufiec Warszawa Ochota 

Rozkaz L3/68-69/ 
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Z okazji nowego 1969 roku – roku 25 – lecia Polski Ludowej – życzę członkom Rady 
Hufca, Komendy Hufca, namiestnikom, szczepowym, instruktorom namiestnictw  
i szczepów, drużynowym, zuchom, harcerkom, harcerzom dużo radości, zadowolenia 
w pracy instruktorskiej i w życiu osobistym. 
Życzę aby rok 1969 był dla was rokiem słońca, spełnionych nadzieji. 
--"--"--"— 
1. Zarządzenia bieżące 
1. 1. Służby 
        Służbę w Hufcu będą pełnić szczepy wg następującego wzoru 
        Od – do                 Numer szczepu                          odpowiedzialni 
        ..... 
        1.II – 28.II.69          21 WDH                               phm Wiesław Lewandowski 
        ..... 
                                              C Z U W A J                         p.o. Komendanta Hufca 
                                                                                             phm. Elżbieta Skowron 
 
Styczeń 1999. Rajd Styczniowy. Łąck. XXI WDH „Stare Żbiki”. 
 

„Na drugi styczniowy, zgodnie z roczną tradycją, pojechało mało osób. 
Zgodnie z ową tradycją byli to również sami faceci i same matexy. Oprócz tego, 
zgodnie z tą tradycją, organizatorem był Onufry i pojechaliśmy do Łącka (w okolice 
Płocka).  

Umówiliśmy się na dworu Śródmieście, a ponieważ "dworzec Śródmieście" to 
szerokie pojęcie, przez 20 minut szukaliśmy się nawzajem. Potem, w drodze na 
peron, znów się pogubiliśmy, ale w końcu szczęśliwie wsiedliśmy do pociągu, którym, 
z paroma przesiadkami, dotarliśmy do Łącka. Pozostało nam do pokonania trzy 
kilometry do szkoły w Łącku. Tam wygodnie rozłożyliśmy się, zaczęliśmy grać  
w ping-ponga, tudzież robić inne przyjemne rzeczy (np. kolację). Potem zgodnie  
z tradycją była noc.  

Kiedy się obudziliśmy, właśnie zaczęliśmy się kłócić, kto ma robić śniadanie, 
kiedy Maciek oznajmił, że śniadanie jest już gotowe, bo nie miał co robić od 6 do 9. 
Nasyceni kanapkami wyruszyliśmy w trasę. Było ładnie i (tradycyjnie) zimno. 
Zamarznięte jeziora, ładne lasy, itp. W pewnej miejscowości stwierdziliśmy, że 
musimy kupić kawę (rzeczywiście musieliśmy, ale o tym później). Wpadliśmy nawet 
do baru na chamską oranżadkę i odgrzewaną pizzę z torebki (z ketchupem  
i wtopioną papierową etykietką).  

Na drzwiach sklepu wisiało ogłoszenie. Onufry jako komendant rajdu, stworzył 
patrol, którego zadaniem było zdobycie owego papierka od sołtysa. Oczywiście udało 
się. Po południu, po obiadku i obowiązkowej sjeście, zaczęliśmy grać w RPG. 
Prowadził oczywiście organizator rajdu. Przygoda była bardzo fajna i ciekawa, lecz 
mimo kawy ok. trzeciej- czwartej niektórzy zaczęli przysypiać. W związku z tym 
postanowiliśmy się przespać dwie godzinki. Około piątej odśpiewaliśmy "idzie noc", 
po czym legliśmy.  
Kiedy wstaliśmy, po lekkim śniadanku, przeszliśmy się nad jakieś ładne jezioro, po 
drodze kontynuując grę. W drodze powrotnej zaczęło być ostro - postacie zaczęły się 
między sobą tłuc i wbijać sobie w plecy różne, ostre kawałki metalu.  
W szkole zrobiliśmy sobie małą przerwę na sprzątnie i pognaliśmy na pociąg,  
w którym dokończyliśmy grę. Wróciliśmy w dobrych nastrojach. Tak skończył się 
drugi rajd styczniowy.‖ 
(Internetowa „Kronika XXI WDH‖) 
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WWEERRNNIISSAAŻŻ  MMAAĆĆKKAA..  

  

  

  
ZZAAPPRROOSSZZEENNIIEE  

 

na wernisaż prac 
 

Macieja Dzwonowskiego, 
 

który odbędzie się 10 stycznia 2009 o godz. 1600 

w auli XIV LO im. Stanisława Staszica 
przy ul. Nowowiejskiej 37a  

w Warszawie 

 

Dzień dobry, witam wszystkich gości przybyłych na mój wernisaż.  
 
Przede wszystkim pragnę powitać Dyrektor mojego Liceum im. Stanisława 

Staszica Panią Reginę Lewkowicz, Panią Elżbietę Zawistowską, Dyrektor 
Gimnazjum, w którym się uczyłem Panią Urszulę Tarkowską, Iwonę Belkę, moją 
wychowawczynię z liceum Panią Annę Cuglewską-Cias, i innych przybyłych 
nauczycieli Liceum Stanisława Staszica i Gimnazjum nr 13. Witam Pana Anatola 
Karonia, artystę malarza, dzięki któremu zawdzięczam moje umiejętności 
artystyczne. Witam Dziekanów i wykładowców mojego Wydziału Samochodów  
i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Witam moją rodzinę, bliskie mi 
osoby, koleżanki, kolegów, znajomych. 
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Jest to mój pierwszy większy wernisaż, więc opowiem na początek jak się 
zaczęła moja przygoda z malowaniem i rysowaniem. Kiedy miałem 7 lat koledzy 
z klasy namówili mnie, żebym z nimi chodził na zajęcia plastyczne, bo są bardzo 
ciekawe. Zajęcia prowadził artysta malarz Anatol Karoń, który uczył nas wielu technik 
a na koniec każdego roku szkolnego zawsze malowaliśmy obrazy olejem. 
 

   
 

Zajęcia plastyczne tak mnie wciągnęły, że chodziłem na nie do 3 klasy liceum. 
Zrobiłem na nich wiele obrazów olejnych (pokazuję ich slajdy i o nich mówię). Przez 
wiele lat odkrywałem, że umiem coraz lepiej malować i rysować różnymi technikami 
ale najbardziej polubiłem suche pastele. 

Przez całą szkołę podstawową profesjonalnie rysowałem na plastyce. W domu 
rysowałem głównie kredkami, czasem farbami i mój tata wieszał je na wystawce 
przed drzwiami do mieszkania. 

Swoje samodzielne poważniejsze rysowanie rozpocząłem, kiedy byłem 
w gimnazjum w 2003 roku i dostałem swoje pierwsze suche pastele. 

Najlepiej mi wychodzą kwiaty, dlatego jest ich najwięcej. Mój pierwszy w pełni 
samodzielny rysunek suchą pastelą to polne kwiaty. Zrobiłem też kilka cyklów. 
 

  
 

Lubię malować widoki. Często robiłem po kilka obrazków z miejsc, w których 
byłem. Tak powstały cykle z Dusznik Zdrój: Dworek Chopina za dnia i w nocy,   
z Janowca nad Wisłą i z Holandii, gdzie byłem w 2003 roku na wakacjach. 
Narysowałem  dworek  w  Żelazowej  Woli  oraz  widok  ze Starego Miasta wykonany  
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akwarelą na zajęciach plastycznych, kiedy Pan Karoń uczył nas malować pejzaż 
miejski, tak jak to robią architekci.  
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Powstało kilka widoków górskich. 
 

   
 
  Na następnym slajdzie znajduje się Zalew Soliński, akwarelowy Zalew Zegrzyński, 
który namalowałem wypoczywając nad wodą oraz żaglówka, którą często pływałem  
z tatą po jeziorze.  
 

   
 

   
 
     Wśród moich prac znajduje się  widok na Łęgi wieliszewskie blisko mojej działki. 
Poniżej przedstawiony jest rysunek wykonany na zajęciach plastycznych. Mieliśmy 
wyobrazić sobie widok z nutką tajemniczości. Tak powstał ten obraz. Na zajęciach 
plastycznych wykonałem kopię obrazu Wyspiańskiego. Przedstawia on widok z okna 
pracowni artysty w Krakowie. 

Od dziecka oprócz malowania interesuję się samochodami i zawsze chciałem je 
rysować. Kiedy byłem mały to zawsze rysowałem samochód mojego Taty VW 
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Passata z 1978r, potem próbowałem inne samochody, początkowo dwuwymiarowe  
z czasem wykorzystując umiejętności z plastyki zacząłem je doskonalić, dodawać 
perspektywę, robiłem więcej szczegółów i w 2003 roku narysowałem pastelami 
Passata taty. Teraz rysuję auta zarówno zabytkowe, jak i współczesne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
Tematem obrazków często jest mój pies Topaz, który jest szalonym seterem 

szkockim. Pokazują one całą jego naturę: lubi skakać, biegać, pływać i taplać się w 
wodzie oraz lubi się wdzięczyć, jak na środkowym obrazku, ale inne zwierzęta też 
rysuję: (kota, koń i bocian w locie). 
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Powstało też kilka martwych natur. 
 

  
 
 

Niedawno narysowałem cykl pory roku dla mojej Mamy, który został oprawiony  
i powieszony w salonie. 

Wiosna, lato nad Zalewem zegrzyńskim w okolicach mojej działki, jesień w jednym 
z warszawskich parków i zima na jednej z ochockich uliczek. 
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Kiedyś w ramach nauki rysowania człowieka na zajęciach plastycznych p. Karoń 
przyniósł makietę czaszki i rysowaliśmy ją z profilu i z pozycji ¾. 

 

 
 
Próbowałem również rysować człowieka. Tak powstała Mona Lisa, Arystoteles 

oraz portret Staszica który został umieszczony na plakacie  konkursowym z okazji 
roku Staszica.  

W 2006 i 2007 roku wykonałem rysunki czarnym cienkopisem do książeczki  
z wierszami na Festiwal Poezji w Liceum Staszica. 

 

 
 

Dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam na wspólne obejrzenie prac  
z p. Anatolem, jako przewodnikiem, a potem na poczęstunek. 

 
Tekst i reprodukcje: Maciek Dzwonowski. Zdjęcie: Ewa Majchrzak. Opracowanie: Lech Sierpiński 
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ZAPROSZENIE 

 
Serdecznie zapraszamy na obchody 96 rocznicy Święta Środowiska 21,  

które odbędą się w sobotę, 14 lutego  
w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica przy ulicy Nowowiejskiej 37a. 

Początek o godzinie 16. 
 

 
Plan obchodów: 
1. 16-16.30  uroczysty apel 
2. 16.30- 18.30  część kominkowa 
3. 18.30- cała noc  kawiarenka, rozmowy, śpiewanki- dla chętnych 
 

Zachęcamy do przynoszenia słodkości do wspólnej kawiarenki. 
 

Harcerki, Harcerze i Zuchy XXI WDHiGZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
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               : Wojtek Ceret, Michał Korch, Marta Kosior, Ewa Majchrzak 
                                    Maciej Molga.  
 


