Szanowne Druhny,
Szanowni Druhowie
Pewnie nie mam żadnych szans wmówić Wam,
że odczuwacie taką potrzebę, żeby zajmować się historią XXI WDHiZ. Ale harcerska natura oprócz genetycznych ciągot do wędrowania ma to do siebie,
że szanuje tradycje, szczególnie tak szacowne jak
tradycje naszego Środowiska. Zadaniem Seniorów
jest, żeby je przekazywać następcom w „szeregach”.
I chcielibyśmy to robić wszelkimi dostępnymi środkami. „Wydawnictwo”, które trzymacie w rękach jest
namiastką tego, co można zrobić dla zachowania w
pamięci wszystkich i wszystkiego co z historią XXI
ma jakikolwiek związek. Dlaczego w tej formie?
Zgłębiając dzieje Środowiska, które wiążemy przede wszystkim z istnieniem XXI WDH „Stare Żbiki”,
nie można pominąć faktu istnienia takiego organu
XXI jak „Nasza Drużyna”. Pismo, które kilkakrotnie odradzało się z „popiołów”. Nie mam możliwości w tej chwili, żeby „pochwalić się” znajomością
dogłębną jego istnienia. Nie widziałem do tej pory
żadnego jego egzemplarza. Ale wiem już, że istnieją.
Że są numery sprzed II wojny, z lat trzydziestych, z
lat po II wojnie. Pieczołowicie skrywane przez posiadaczy, jak wiele innych pamiątek świadczących
o latach świetności. Może dzięki takim „prowokacjom” ujrzą światło dzienne, zostaną zaprezentowane szerszemu ogółowi entuzjastów Naszej Drużyny.
I oby tak się stało.
Wykorzystując „Spotkanie Opłatkowe” chciałbym przybliżyć w dostępny mi sposób parę dni,
które w roku 1956 było dane przeżyć „fanatykom”
XXI WDHiZ, dzięki którym mnie i moim rówieśnikom, a także następcom, dane było przeżyć
coś tak cudownego jak Przygoda z Harcerstwem.
Dziękujemy!!! Od historii uciec się nie da, szanujmy Naszą Historię. Będziemy bogatsi przeżyciami
poprzedników w Drodze.

… i Wielkiej Przygody
na Harcerskim Szlaku
w Nowym 2007 Roku
życzy Redakcja
Chciałbym jednocześnie przeprosić tych, którzy spotkają swoje słowa przytoczone poniżej anonimowe, niepodpisane, o wybaczenie mi tych niedoskonałości. Nie wszystkie materiały dostępne mi
były sygnowane. Więc zaznaczam, że tylko starałem się usystematyzować wiadomości wykorzystując różne dostępne mi materiały. Będę wdzięczny
za uwagi i sprostowania.
Z poważaniem – Lech Sierpiński.

Wstawka od Kronikarza
– z Kroniki z okresu reaktywowania działalności „Dwudziestej
Pierwszej” – Warszawa 1956/57; druha Pawła Ambrożewicza
„Druhowie, Kochani Druhowie, Czytelnicy,

Dh Paweł Ambrożewicz,
autor publikowanej
kroniki na spotkaniu
opłatkowym 15 grudnia
2006 roku i…

… 50 lat temu, podczas
zbiórki w styczniu 2007
roku (stoi po środku; z
lewej dh Jerzy Filiński,
z prawej dh Zbigniew
Martyński).
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może historycy (wszystko możliwe)! Macie przed sobą Kronikę, początek Kroniki
napisane, - również przez takich-, którzy nigdy przedtem Kronikarzami nie byli. Ale
gdy będziecie ją przeglądać pamiętajcie: my, „opisani”, - mamy Krąg, mamy drużynę,
mamy przede wszystkim – Harcerstwo. Tak, po siedmiu czy ośmiu raczej latach – różnie by można liczyć – mamy znowu Harcerstwo. Właśnie dzisiaj mówił o tym, co nas
z ZHP-em związało dhMartyński ... ale o tem później. I my coś mamy przed sobą.
Coś, przez duże „C”, nie dla dużego zainteresowania i przejęcia, z jakim do przyszłości podchodzimy; a podchodzimy wszyscy, wszyscy coraz liczniejsi odnajdywani, z dużym sercem. Jakie będzie to Harcerstwo, określane już teraz jako „Harcerstwo – model
roku 1956” – okaże się. I my to właśnie mamy przed sobą. A w szczególności ma to
Dwudziesta Pierwsza, której dotyczyć będzie ta Kronika.
Dzisiaj mamy niedzielę. Tak dawno, jak już mamy drużynę. Powstała właściwie
(ponownie) we wtorek, choć my „starzy” wiemy, że istnieć nie przestawała. A przedtem
były rozmowy z Dyrekcją szkoły i narady wewnętrzne, a przedtem ... Jeszcze przedtem
właśnie była sobota. To naprawdę teraz b. dawno, choć także „naprawdę” dopiero 8
dni. Ale Kronikę trzeba pisać nie w tył, a po kolei. A więc...
I jeszcze jedna uwaga: nie wszystko w niej będzie, na pewno, we właściwych proporcjach. Poza tym, że o jednym się wie więcej, o innym mniej – jesteśmy, wszyscy ludzie,
trochę próżni. Właściwie nie wszyscy, - niektórzy.”

50 lat minęło…

(kalendarium i wspomnienia):

Jesień 1956 r.
Przemiany społeczno – polityczne w kraju w ciągu 1956 r. sprawiają, że w różnych kręgach harcerskich narasta dążność do reaktywowania działalności Związku.
Ze środowiska „21” aktywnie uczestniczy w tych zabiegach Tomasz Wołowski, będąc
łącznikiem pomiędzy różnymi grupami instruktorskimi jesienią 1956 r.
W kręgach szaroszeregowych harcerzy i instruktorów warszawskich działa Jerzy
Filiński, który wraz z tymi instruktorami jeździ „legendarnym” autobusem MZK nr
„173” do Łodzi, by tam – po różnych odbywających się naradach – uczestniczyć w
trwającym w dniach 8 – 10.XII. 1956 r. w tzw. „Zjeździe Łódzkim”, na którym wznowiono działalność Związku Harcerstwa Polskiego.

Sobota 15 grudnia 1956 r.
„Jesteśmy „zamówieni” u Tadzia Filipkowskiego na godz. 17. Schodzą się cywile i jeden wojskowy – Jurek Filiński. Na Filtrowej 34 zjawiają się: Z. Martyński, J.
Stokowski, P. Rafalski, M. Markuszewski, J. T. Gowin, C. Dziubiński, Halkiewicz
i P. Ambrożewicz. Ok. 17.10 – mniej więcej wszyscy na miejscu. Nagle komenda
Filińskiego: Całość na moją komendę – baczność! W szeregu zbiórka! „Wszystko co
nasze Polsce oddamy”.
Krótkie omówienie sytuacji i stwierdzenie: 21 istnieje. Czasu mało. Filiński referuje przebieg obrad 2-go dnia Zjazdu Łódzkiego, przedtem – części obrad warszawskich, niektórzy uzupełniają. Postanowienie: dla omówienia spraw rozwoju Drużyny
następne zebranie – przepraszam – zbiórka – w niedzielę o 8ej na Lwowskiej 3. Trzeba
kończyć – o 18ej zbiórka Hufca Śródmieście w szkole TPD na Kopernika.
Śpiewamy: „O Panie Boże, Ojcze nasz, w opiece Swej nas miej...” 15 przed szóstą
wyjazd. Jedziemy „setką” na Kopernika. W ostatniej chwili kupujemy 8 bułek na 8-iu
uczestników, którzy pojechali. Nie wiadomo, co będzie. Może długotrwała dyskusja?
Kupą, mości panowie!
18.15. Zbiórka (może 18.20?). Śpiew. Prowadzi Sosnowski. Ludzi ok. 80 – 100.
Stare, dawno nie widziane twarze. Krzyże w klapach. Rozdanie egz. deklaracji ideowej i uchwał Zjazdu w Łodzi. Pierwsze informacje. Związek Harcerstwa Polskiego,
jak wiadomo, ponownie istnieje jako żywa organizacja (właściwie, formalnie nawet,
nie przestał nigdy). Krótka dyskusja. Głos zabierają z 21-ej: Markuszewski, Filiński,
Ambrożewicz. Obecny dhKosmala z d. O. H.
Rozdanie kartek – jako rejestracji chętnych do pracy. Idzie noc...
Zebranie kręgu instruktorskiego „Grunwald”. Prowadzi Sosnowski. Wznowienie
działalności. Z 21-ej: Filiński, Martyński, Filipkowski. Wychodzimy.
Odprowadzanie się, rozmowy w grupkach. Tyle lat minęło. Pismo „Świat Młodych”
publikuje uchwały i informacje o powrocie do dawnych tradycji. Czuwaj!”

Niedziela 16 grudnia 1956 r.
„Wstać się nie chce. O 8ej zbiórka – zgodnie z postanowieniem – na Lwowskiej
3. Obecni: J. Filiński, Z. Martyński, J. Stokowski, C. Dziubiński, P. Rafalski, T.
Filipkowski, P. Ambrożewicz.
Postanowienie organizacyjne i personalne:
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Dh Piotr Rafalski (stoi)
i dh Jerzy Filiński

Kierowanie Drużyny powierzone zostaje Jurkowi Filińskiemu.
Przybocznymi zostają: Stokowski i Dziubiński, którzy obejmują zastępy. Biblioteką będzie się zajmować nadal Dziubiński, pamiątki i materiały do archiwum należy składać (już się zaczęło)
do Ambrożewicza. Druhowie, którzy obecnie nie będą mieli – w
najbliższym czasie – osobnych funkcji, i w ogóle wszyscy – zobowiązują się i zobowiązani zostali do pracy w charakterze wykładowców (szczęśliwiej: „instruktorów”) „od” różnych dziedzin
techniki harcerskiej. Martyński nawiąże kontakty z dawnymi
członkami 21-ej. Ponieważ obecny już zespół – a przecież dołączą
inni – nie znajdzie zapewne pełnego wykorzystania w Drużynie,
a „kadry” będą potrzebne – deleguje się część składu do pracy w
Hufcu (Rafalski, Ambrożewicz) i w Chorągwi (Filipkowski) – na
razie jako „łączników”. O motywach tego – za dużo by tu pisać.
Przed rozpoczęciem „obrad” – Hymn, w czasie i pod koniec
– śpiew.
Sprawa „terenu działania”. Właściwie obrady biegną w trochę
innej kolejności, niż tu podano. Od tego zagadnienia w zasadzie
zaczęto. Wczoraj w Hufcu zalecano wybieranie i obejmowanie
terenu. A my..?
Szkoła Ziemi Mazowieckiej nie istnieje i istnieć niewątpliwie nie będzie. Szkoła
Kołłątaja obsadzona zawsze przez „80-kę”. Szkoła na Raszyńskiej (Szkoła nr 16), przy
której działała „21” ostatnio – jest tylko szkołą podstawową. Ścierają się argumenty. Warto jednak z wielu względów ulokować się przy szkole typu licealnego (ciągłość pracy, zwłaszcza w „11-latce”, odpada niebezpieczeństwo odpływu chłopców po
ukończeniu 7 klas). Zatem gdzie? Trzeba zbadać możliwości. Może na Mokotowskiej,
przy pl. Zbawiciela? Może szkoła „TPD” – na 6-go Sierpnia, o której mówi się, że chodzą do niej, - czy nawet przyjeżdżają samochodami, dzieci dyrektorów i ministrów,
szkoła, która pod kątem nauki religii typowana jest jako „świecka”? Czy podołamy?
Teren i praca będą raczej trudne, brak nam przecież ciągłości w pracy, trzeba w ogóle się zorganizować dopiero; zadanie wprawdzie piękne i odpowiedzialne, ale czy ..
(Ambrożewicz). Rzecznikiem takiego wyboru jest Filiński i inni.
Ponieważ przyjmuje się, że – aby nie wchodzić innym „w paradę” należy (i można) ulokować się przy szkole nowopowstałej, wybór pada na te dwie, ew. nie nowe:
Dh dhFiliński, Rafalski, Ambrożewicz nawiążą jutro kontakty z dyrekcjami.
I jeszcze sprawa metodyki: Stworzone zostaną 2 zastępy – aby umożliwić rywalizację – z których wyłonieni zostaną funkcyjni. Uznano za niesłuszne, aby starzy
harcerze obejmowali obecnie zastępy w dużej drużynie – na razie wciągnie się do
pracy mniejszą grupę. I wreszcie, o czym już mówił wczoraj Filiński – cały nacisk
należy położyć na akcję obozową r. 1957, która będzie sprawdzianem działalności
Harcerstwa i jego możliwości.
Ok. 11.30 – koniec. Następna zbiórka we wtorek, również na Lwowskiej
– o 17ej.”

Poniedziałek 17 grudnia.
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„Spotkanie na Mokotowskiej. Filiński i Ambrożewicz idą do szkoły na tej ulicy.
Wchodzą do kancelarii, pytają o szkołę 11-letnią. Uprzejmy personel wyjaśnia, że
piętro wyżej, że owszem, że jedyna w tym budynku, że popołudniowa, i że ... dla
dorosłych. No cóż, oficerowie też się muszą douczać, i nie tylko oficerowie. Za drugim „nawrotem” sytuacja się o tyle wyjaśnia, że tam – w tej szkole nie ma drużyny
harcerskiej, ale nas to obecnie nie interesuje. Z Rafalskim grupa idzie pod drugim

adresem – na Nowowiejską (6-go Sierpnia).
Spotkanie z dyrektorem przy bramie – drzwiach wejściowych. Spacer w napięciu
przez korytarz, w napięciu przez schody (szczęście – I piętro), znowu korytarz, - do
gabinetu. Tu „rozpłaszcza się” delegacja ale tylko z „odzieży wierzchniej”. Z fasonem
– przystępuje do rozmowy. Dyr. Wojciechowski okazuje się b. przyjemnym człowiekiem, który na zapytanie „czy chce mieć w szkole (dobrą) drużynę” odpowiedział jak
najbardziej twierdząco. Sam harcerz – z przed b. wielu lat. Cytuje mnóstwo nazwisk
ze swego okresu – żadnego nie znamy. Potem zaproszono przewodniczkę (czy jak to
się tam nazywa) – dhAmelię Tulin – z drużyny szkolnej OH.
Najpierw o szkole: TPD nr 2, im. Klementa Gottwalda, budowana częściowo za
pieniądze czeskie. Częściowo oparta na personelu Gimn. im. Staszica (bardzo niewielu). Utrzymuje kontakty z jedną szkołą w CSR i z jedną w NRD, nawet spotykają
się – np. w CSR. Budynek ładny, obszerny (izba będzie!), szkoła deklaruje pomoc
materialną przy organizowaniu obozu. Delegacja drużyny prosi, aby o finansach nie
mówić – na razie przynajmniej. Chłopcy muszą się nauczyć sami zdobywać finanse
na potrzeby drużyny i obozu. Podział ról taki: Dyrekcja wytypuje ~20 chłopców, my
z nich wybierzemy najwłaściwszych. Druhna z OH zajmie się w przyszłości zuchami,
w międzyczasie – harcerkami zaopiekuje się ktoś inny z dawnego ZHP. Żegnamy się.
Jutro wieczorem 1-a zbiórka. W przyszłości przedstawimy się POP PZPR. Wychodząc
Filiński rzuca fachowym okiem na salę jadalnianą – „Trzysta osób”. Wiadomo o co
chodzi: zabawy, tradycyjny dochód Dwudziestej Pierwszej.
Delegacja rozdziela się: Filiński z Ambrożewiczem idą na Raszyńską: namioty,
namioty, sprzęt, a przede wszystkim namioty. Pani Dąbrowska dawno, jak wiadomo,
nie jest kierowniczką, p. Iwanowska wyprowadziła się ze szkołą „16” na Radomską,
dużo osób się zmieniło. Ale namioty są!!! I inne rzeczy też! Oglądamy z daleka namioty, dotykamy. Filiński rozmawia z p. Dobranieckim telefonicznie, byłym dyr. administracyjnym całego terenu. Rozmowy na miejscu z p. sekretarką szkoły „97” i p.
Gołdap – Świerczewską, z woźnymi. Nie kwestionują własności, nie chcą przywłaszczyć. Odbiór jednak możliwy będzie po powrocie dyrektorki – kierowniczki – po
feriach, po 6.I.57. Trzeba by może przygotować dowody. Zobowiązujemy się.
Jak dotychczas – wszystko jak we śnie.
Rafalski w międzyczasie poszedł do Hufca, przedstawić drużynę, zgłosić objęcie
terenu. A zrobił to tak dobrze, tak zamaszyście, że gdy po paru godzinach pokazał
się tam (Al. Róż 2) Filiński, dh Górzanka, obecna Hufcowa (z OH) twierdziła, że byli
tu już Rafalski, Filiński i Ambrożewicz.”

Wtorek 18 grudnia.
„Wydarzenia jak w kalejdoskopie. O 17ej spotkanie na Lwowskiej. Jest Martyński,
Wołowski, Ambrożewicz, Borkowski, Rafalski, Stokowski, Dziubiński, Filipkowski,
Niewęgłowski.
Filiński przyjdzie trochę później. Spraw mnóstwo. Proszą żeby wydelegować parę
osób na zebranie harcerzy z ZHP Okręgu Warszawy – w Chorągwi – na al. Szopena
1. Tam będzie, ogłoszone w prasie, zgromadzenie – głównie informacyjne – wszystkich, którzy interesują się Harcerstwem. My jesteśmy zorientowani – w sobotę powiadomiono nas o podstawowych zagadnieniach.
Wreszcie przed terminem zjawia się Filiński. Tempo niesamowite: Jak karabin maszynowy podaje informacje, wskazówki. Do Chorągwi poszli: Wołowski, Martyński,
Filipkowski. Jest 30 min, 22, coraz mniej – ale już prawie wszystko „wystrzelone”.
Przecież o 7ej zbiórka, pierwsza zbiórka drużyny. Jeszcze parę szczegółów, jeszcze
wspólne zredagowany rozkaz, jeszcze ... – Pędem do szkoły. Dyrektor czeka przy wejściu. Zadowolony – drużyna punktualna. Prowadzi do salki. Tam w pozie klubowej
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Rozkaz nr 1 z dnia
18 grudnia 1956 roku

6

siedzi około dwudziestu chłopaków.
Krótkie „zagajenie” Dyrektora. Stwierdza
w nim, że cieszy się, że praca ruszy, że w
ostatnim roku pracy organizacji młodzieżowej nie widział, (że jej nie było?), a w
dwóch poprzednich latach szła słabo.
(Już zresztą wczoraj mówił nam, że
zdziwił się, gdy mu komunikowano, że w
szkole jest 80 osób w Harcerstwie „OH” –
nie widział ich działalności).
Zostawia nas. W sali my i oni, oni
i my, a może już teraz ogólnie „My”?
Zobaczymy. Nowy teren, nowe warunki, nowa atmosfera i nowa, bądź co bądź
młodzież – po kilkuletniej przerwie w
kontakcie, wychowywana – czy choćby
tylko „otarta” o inne kierunki, młodzież
na ogół nie tylko inteligencka ale i „dyrektorska”. Zobaczymy. Pierwsze spotkanie. Ale patrzyć to za mało. Do dzieła, do
pracy!
Już na początku pewne opory. Kilku
nie deklaruje się od razu z przynależnością, w ogóle chce wiedzieć, co to jest
Harcerstwo, co to takiego? Filiński częściowo wyjaśnia, jednak nie chce przeciągać dyskusji. Parę wątpliwości, czy można
się będzie wycofać, odpowiedzi „myśmy
już to przedtem słyszeli” – na krótkie wyjaśnienie o najistotniejszych założeniach
programowych Harcerstwa, wreszcie głos
„co to, PW? „- gdy dochodzi do komendy o zbiórce w szeregu. Wreszcie oporni
”miękną” – nikt nie chce salki opuścić. Stoły jadą pod okno, chłopcy stoją w szeregu. Mechaniczny podział na dwa zastępy z uwzględnieniem późniejszym indywidualnych życzeń – poprawek. Zbiórka zastępami na korytarzu. Ambrożewicz odczytuje
załamującym się głosem rozkaz L.1/56, który prawie – prawie napisał w całości „na
czysto”; nieprawidłowo wychodzi, nieprawidłowo wraca do szeregu. Na pewno „podpadł”. Zakończenie zbiórki całości drużyny. Zajęcia zastępami.
W zastępie Stokowskiego – bardziej „intelektualny” charakter zajęć – omówienie istoty harcerstwa, wyjaśnienia, pytania. U Dziubińskiego przećwiczenie „ kichnięcia olbrzyma”, „Czuj, czuj, czuwaj!” – na cześć dh Tulin i gra, zakończona na
MDM. W międzyczasie zaraz po zbiórce drużyny wychodzą Filiński, Ambrożewicz,
Filipkowski. Ten ostatni wrócił z zebrania na Szopena. Dh Kamiński – przewodniczącym ZHP (oficjalny tytuł trochę inny). Później dowiedzieliśmy się o wspaniałym
nastroju w czasie zebrania, które przeciągnęło się trochę dłużej.
Filiński spieszy się, nazajutrz rano wyjeżdża do Moskwy.
Zastępy w międzyczasie odbywają swe pierwsze zbiórki.
„Niechaj i innym szczęście da, harcerska dola radosna!” Niech da, niech da jak
najwięcej!!!
Dh Borkowskiemu powierzono sprawę rewindykacji sprzętu. Dh Martyński pokieruje „Kręgiem” – ponieważ Filiński wyjeżdża.
Zadeklarowane specjalności: Węzły, Morze – Ambrożewicz, Terenoznawstwo –
Niewęgłowski, Samarytanka – Śmietanko, Historia, ideologia – Martyński i inni.”

Środa 19 grudnia.
„Dzień trochę spokojniejszy. Nie dlatego, że „Wódz” wyjechał, tylko „w ogóle”.
Upewniamy się, że krótko mówiąc „chwyciło”.
Zdanie to potwierdza rozmowa w Hufcu z dhą Górzanką. Podobno zjawili się u
niej chłopcy, rzekomo zachwyceni. Słyszy się, że ze względu na pewną „tajemnicę”
– nie chcemy rozgłosu i zbyt znacznego napływu kandydatów – właśnie są w szkole
amatorzy, chętni do zgłoszenia się do drużyny. Będą i pewne nowe trudności. Co
zrobić z zastępowymi z OH, którzy nie są w „dwudziestce” – wytypowanej?
Poszukiwani współpracownicy do HSI w Chorągwi i Hufcu. Ambrożewicz, który
rozmawiał w Hufcu, upewnia się co do tego w Chorągwi. Należałoby może dostarczyć jakieś materiały.
Bliższy kontakt z Hufcem nawiązany zatem. Deklaracja dyżurowania w czasie ferii
zimowych, w czasie zimowiska, na które wyjeżdża dh Górzanka.
Jak się dowiadujemy z Hufca dhKamiński jest również przewodniczącym Komisji
prawa i przyrzeczenia. W ciągu dwóch tygodni ma być przygotowany projekt.”

Czwartek 20 grudnia.
„Znowu parę wydarzeń na raz. O 17ej zbiórka „starszych” na Lwowskiej pod 3-im.
Wymiana pierwszych wrażeń. Oba zastępy mają już ogłoszone następne zbiórki. Dh
Stokowski referuje swój plan następnej zbiórki, program pracy. Powszechna aprobata, pewne wskazówki. Właśnie wskazówki – zastępowy jest samodzielny, zwraca się
jedynie o rady. Dh Dziubiński wpadł przed zbiórką, w krótkości opowiedział o swoim zastępie. Przychodzi dhBąk, po raz pierwszy. Na porządku – sprawa herbatki dla
„Kręgu”, której termin ustalono na niedzielę rano, na 10-tą. Kwestia lokalu. Sprawa
„Opłatka” dla drużyny będzie omówiona w niedzielę. Prowadzi Martyński, który
prosi, aby na niedzielę przemyśleć sprawy deklaracji, sprawy ideowe – do dyskusji.
Omówiono pewne sprawy, dot. programu działania.
Czasu znowu niewiele.
Na 19 – 19.15 zapowiedziane zebranie kręgu instruktorskiego „Grunwald”. Z „21ej” obecni tylko
Filipkowski i Ambrożewicz – ten ostatni po uprzedniej rozmowie telefonicznej z Sosnowskim.
Prowadzi Sosnowski. Traktuje to spotkanie jako
drugie. Podaje program zadań kręgu. Dyskusja.
Sprawy programu, koedukacji, stosunku do różnych kategorii instruktorów, weryfikacji stopni –
ale to już w mniejszym zakresie. Wybory – „ na
ochotnika” – sekretarza kręgu. Dyskusja nad pracą,
nad sytuacją obecną. Zebrani z uwagą („z otwartymi ustami”) słuchają o doświadczeniach, przebiegu działania i mniej może, bo późno – o pewnych
założeniach metodycznych, referowanych przez
Dwudziestą pierwszą. Zresztą i referent pod koniec trochę powtarza. Jesteśmy drużyną, która już
może służyć innym radą, ma pewien dorobek i organizacyjny i metodyczny, wypracowany w ostatnich dniach. Pozycję tę trzeba koniecznie utrzymać
i rozwinąć.
Zalecenie, aby opracować propozycje co do wymagań na „młodzika”.”

Dh Stefan Mirowski
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Piątek 21 grudnia.
„Biedny Martyński szuka lokalu na niedzielę. Na razie nic. W zastępach zbiórki.
U Dziubińskiego zgodnie z alarmem podanym wg planu alarmowego, zbiórka pod
pomnikiem Marii Curie – Skłodowskiej. Zwiad terenu, gawęda, ognisko (pogoda
bardzo niefortunna), pieczenie ziemniaków. Chłopcy zadowoleni zwłaszcza że... nie
trzeba pisać referatów. Dużo ciekawych obserwacji. Zastęp wybiera nazwę „Łaziki”
i godło – but, bez ingerencji zastępowego.
U Stokowskiego w zastępie ciekawa gra, polegająca na wykonaniu 3 poleceń, pogłębiających znajomość miasta, przyswojenie sobie jednego z zaleceń prawa harcerskiego (celowo unikamy pojęcia „punkt” – bo przecież nie bardzo wiadomo, na którym się oficjalnie opierać, a tym bardziej ostatnie prawo upowszechniać), wreszcie
na odszukaniu miejsca zakończenia zbiórki. (U dh Ambrożewicza, na Lwowskiej,
iloczyn liczb mieszkania i domu daje 21). Tam śpiew i gawęda o krzyżu, lilijce –
przez gospodarza. Trochę to wychodzi na „zamrażająco”. Ochota duża, widać to przy
dyktowaniu tekstów. Zakończenie tej zbiórki hymnem. Oba zastępy przystąpią do
prowadzenia kroniki.
W Hufcu żadnych nowości. Ambrożewicz będzie dyżurował 27- go i 28
grudnia.”

Sobota 22 grudnia.
„Ambrożewicz nawiązuje ponownie kontakt z Sosnowskim. Przedstawianie punktu widzenia drużyny na sprawy a) delegowania niektórych druhów do prac w Hufcu
i Chorągwi i charakteru tych prac, b) spraw obozu. Pełna aprobata. Drużynie należy
przekazać zdanie Sosnowskiego, że liczy na kadrę „21-ej” do prac poza drużyną.
W Dyrekcji szkoły złożono życzenia świąteczne i noworoczne dyr.
Wojciechowskiemu i dh Tulin.
Martyński znalazł lokal. Herbatka składkowa odbędzie się u Filipkowskiego na
Filtrowej.
„Łowienie” dalszych druhów z „21”.
Jak informuje dh Górzanka w Hufcu – była i w szkole i w Wydz. Oświaty w sprawie rewindykacji namiotów i sprzętu. Konieczne „udowodnienie” choć nikt nie chce
robić sprzeciwów – ale przeszły już „przepisowe” 3 lata. Wysłała odpowiednie pismo.
Rozmawiała z panem Wiesiołkiem – w szkole i panem Capkiem – kierownikiem w
Wydz. Oświaty. Rzecz na dobrej drodze.
...Do ostatniej chwili nie wszyscy byli powiadomieni o miejscu (ostatecznym)
herbatki. Wiadomo było, że z Lwowskiej przejdziemy do ....”
„ Jurku!
Jesteśmy u Tadzia Filipkowskiego na Filtrowej 34
Czekamy!!!
Paweł”

Niedziela 23 grudnia
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„Herbatka u Tadzia Filipkowskiego. Obecni prócz Gospodarza – Martyński,
Wołowski, Stokowski, Dziubiński, Śmietanko, Łopatto, Falęcki, Kosiec, Ambrożewicz.
Krótkie poinformowanie nowoprzybyłych o sytuacji w Drużynie. Trochę śpiewu,
przypomnienie piosenek, związanych z tradycją „21ej”. Krótkie przemówienie (
oj, nie, to zbyt urzędowo, raczej trzeba by cieplej) Martyńskiego. Jak widać mimo

trudnego okresu pracy przed kilkoma laty, mimo licznych trudności i pewnych tarć
– widać że Harcerstwo, że „21” związała nas mocno.
Omawiamy dotychczasowe spostrzeżenia, dot. chłopców, pewne wskazówki co do
pracy na przyszłość, zastępowi informują o przebiegu zbiórek.
W międzyczasie obecni opowiadają o swoich przeżyciach w ciągu ubiegłych lat,
niejednokrotnie trudnych i bolesnych.
Wołowski opowiada – jako czynny uczestnik – o przebiegu prac nad odrodzeniem
Harcerstwa – od początku listopada do chwili obecnej, o istniejących trudnościach
czy nawet pewnych niebezpieczeństwach.
Przechodzimy do spraw bieżących. Kieruje całością dyskusji, całą herbatką, oczywiście – Martyński.
W tym punkcie zostaje ustalone:
Biblioteczkę zgromadzi będzie prowadził dhDziubiński.
Archiwum zostanie złożone u druha Filipkowskiego, który zajmie się częściowym
uporządkowaniem jego, zwłaszcza mat. z ostatniego okresu i uruchomi niektóre, najbardziej potrzebne materiały – jako wzór, przykład – udostępni kroniki zastępów,
zbiory fotografii itd.
Kronikę – na razie – prowadzić będzie dhAmbrożewicz.
Dh Kosiec odszuka książki drużyny, zwłaszcza, że zależy na spisie inwentarza.
Ustalono plan alarmowy, który odbije, po uporządkowaniu dhDziubiński. Będzie
on działać „w obie strony” – od jednego lub drugiego zastępowego zaczynając.
(Oczywiście, mowa o planie!) .
Zbiórki zastępów mające się odbyć w piątek 28/12 będą połączone – ze względu
na mały stan (ferie).
Obrady nad kursem zastępowych odbędą się 28/12 o 18.30 w Al. Róż – oczywiście w ramach „21-ej” – w tzw. ścisłym gronie.

Stoją od lewej:
dhPiotr Rafalski,
dhPaweł Ambrożewicz;
siedzą:
dhZbigniew Martyński,
dhJerzy Filiński,
dhJerzy Bąk.
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Na przedyskutowanie spraw ideologicznych brak czasu. Herbatka trwała i tak od
około 10.½ - 14.½ (mniej więcej).
W wyniku osobistego kontaktu dhdhMartyńskiego i Ambrożewicza z dh
Borkowskim dowiadujemy się, że Szkoła na Raszyńskiej gotowa jest sprzęt oddać,
konieczna jednak obecność kierowniczki – a więc sprawa chwilowo odłożona. W
każdym razie – „obgadana” „oddolnie!”.
Dh Filipkowski poinformował, że nawiązał kontakt z HSI w Chorągwi i włącza
się do tej pracy.
Ileż to zaszło przez te 8 dni!!!”

26 grudnia
„Brawo! Demokracja pełna, suwerenność pełna, czegóż więcej? Zainteresowanie
jest, a jakże, życzliwość – też, troska również. Tylko do dyspozycji, do rozkazywania
z Moskwy nie doszło, nie dopuścilibyśmy. (skończyły się te czasy!!!)
Nie wierzycie? Nie wiecie o co chodzi?
_..,__..,.__ ,___ ,_.,..,._..|.._.,..,._..,..,_.,...,_._,
. . || !!!
Dla ścisłości: rozmawiano przy okazji innego połączenia telefonicznego.”

27 grudnia
„Zaczynamy „oswajać” się z Hufcem. Ambrożewicz pełnił dyżur, dwuosobowa
komenda (Górzanka i Siemińska) – na zimowisku. Omówiono z Borkowskim spr.
sprzętu. Nieodzowne uzyskanie dowodów. Próby nawiązania telefonicznego kontaktu z Koścem – nieudane ( za późno - około 17½!!!).
Dh Mirowski w czasie rozmowy telefonicznej ( z naszej strony) interesuje się losami 21- ej. Wysłuchuje jej „historii” z ostatnich 2 tygodni, podaje, że chciałby być
„bliżej”, jednak zajęcia Mu nie pozwalają.
Wieczorem Rafalski i Ambrożewicz udają się na prywatną rozmowę do K.
Chorągwi – nt. doświadczeń, niepowodzeń i ich przyczyn oraz osiągnięć OH.
Rozmawiają z dh Nelkenem i dh Kosmalą. Dowiadują się o osiągnięciach OH w zakresie aktywizacji młodzieży wiejskiej i stworzenia tam masowego ruchu; Rozmowa
niewiele wyjaśnia i częściowo sprowadza się – na zakończenie – do paru zdań nt.
tzw. „ prostytucji politycznej”.
Przedstawiciel K.Ch. dziękuje za szczerość dyskusji. Rzeczywiście, sformułowania
były jaskrawe, choć może nie napastliwe.”

28 grudnia.
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„Kosiec odnalazł książkę pracy Drużyny i spis częśc. inwentarza. Przydałoby się coś
więcej. Ambrożewicz pełni również dyżur w Hufcu. Kilku interesantów. Możliwość
zgłoszenia się kandydatki do objęcia drużyny żeńskiej, przy szkole TPD nr 2 (kand.
dh C. Popiel, ew. Tyszyńska).
O 18.30 „Rada” w składzie: Martyński, Stokowski, Rafalski, Ambrożewicz*) w spr.
a) programu kursu zastępowych i b) planu pracy Drużyny. a) – chwilowo odłożony,
m. in. z braku zapowiedzianych materiałów, b) – szeroko dyskutowany. Najważniejsze
sprawy w dyskusji i postanowienia:

1. Stokowski informuje, że zamierza odejść od pracy w Drużynie,
2. Członków zastępów należy za jakiś czas uprzedzić, że są przewidziani na funkcyjnych. Ogólnie już im to dano do zrozumienia.
3. W międzyczasie należy odbyć kilka atrakcyjnych zbiórek, aby pokazać im, co
to jest Harcerstwo.
4. Z braku chłopców (ferie) na razie , do 7/I.57 praca osłabnie.
Przewiduje się następujący plan zbiórek ( w zastępie Stokowskiego – dla
przykładu).
8/I 57 – godz. 15.00 Łazienki. Gra ze znakami patrolowymi, indyjskimi, ręką;
Początki terenoznawstwa; mapa, kompas, azymut. Zakończenie w izbie: kim, piosenki. W polu, w parku: wstępne ćwiczenia terenowe, ocena odległości, nawet: przyszywanie guzika (mróz!!).
Przedtem - do 6/I – obserwacja chłopców, rozmowy, np. „spacer” .
Między zbiórkami: list alfabetem Morse’a, zapowiedź współzawodnictwa między
zastępami.
13/I 57 – Gra w terenie – Kampinos, Palmiry, Laski. Współzawodnictwo między zastępami, gry – j. poprzednio, ew. zagotowanie herbaty, podkradanie się itp., samarytanka.
W tym celu 6/I – wyjedzie ekipa z Drużyny: „współorganizatorzy”: Martyński i
Rafalski + inni jako przyszli „sędziowie” – dla rozpoznania terenu i przygotowania
planu gry. Ułożono listę organizatorów i podział wstępnych zajęć organizacyjnych.
IIIia zbiórka – odbędzie się w izbie, będzie miała charakter rozmowy z omówieniem spraw ideologicznych, historii drużyny, jej Członków i zadań Harcerstwa i harcerzy – w tym chłopców, jako przyszłych funkcyjnych (ogólnie!).
Z organizowania „Opłatka” rezygnujemy.
*)Dziubiński wyjechał.”

29 grudnia
„Telefonował Sosnowski do Ambrożewicza. Na 9.I. 57 planuje się zbiórkę
Śródmieścia. Należy ją przemyśleć i zorganizować, w międzyczasie omówić. Termin:
godz. 19. (zbiórki ).
Sosnowski do czasu wyborów władz zostanie z-cą Komendanta Chorągwi.
Podobno w niczym to Jego roli nie zmniejszy, nie wpłynie na zasięg działania.”

30 grudnia

Dh. Paweł Ambrożewicz
fotografje „ognisko”. na
zbiórce XXI WDH „Stare
Żbiki” w styczniu 1957r.

„Zaczynają się pokazywać „ głosy oficjalne”. Chodzi oczywiście nie o wypowiedzi przełożonych, ale o przemówienia wzgl.
„publikacje” oficjalnych „czynników”. A
więc widać już wzmianki w „ Trybunie” i „
Życiu” i zapowiedź dalszych.”

31 grudnia
„Ostatni dzień roku. W związku z
Nowym Rokiem ukazuje się w „ Świecie
Młodych” list dh Kamińskiego do Harcerek
i Harcerzy. List miły, zwracający uwagę na
istotę sprawy, taki „ nasz”.”

11

50 lat później – 15 grudnia 2006 roku – Spotkanie opłatkowe Środowiska XXI WDHiZ

12

