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Pismo Środowiska XXI Warszawskich
Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych

PAŹDZIERNIK 2008

PAŹDZIERNIK 1944.
„6 października 1944 roku załadowano nas do pociągu towarowego, po
pięćdziesiąt osób do jednego wagonu. Małe okienka zakratowane były drutem
kolczastym. Jechaliśmy przez Piotrków i Częstochowę. Na postojach gromadzili się
ludzie – nie wiem, jakim sposobem dowiadywali się o naszym przyjeździe. Próbowali
podawać nam coś do jedzenia – głównie jarzyny i owoce – przedzierając się przez
uzbrojoną niemiecką obstawę pociągu i nie bacząc na niebezpieczeństwo. Przez
zakratowane okienka niewiele z tych produktów docierało do wnętrza wagonów, ale
i to było dla nas niezmiernie cenne. Po klęsce Powstania ceniliśmy sobie solidarność
rodaków.
My w czasie tej podróży też nie byliśmy bierni. Śpiewaliśmy patriotyczne
i żołnierskie piosenki. Któryś wagon intonował, a potem śpiew przenosił się do
innych, aż wreszcie cały pociąg rozbrzmiewał: „żadna nas siła zdradziecka ni złamać
zdoła, ni zgnieść... Nie straszne nam tajgi Sybiru czy kaźnie Gestapo...” Niemcy
wściekali się, w pewnym momencie ostrzelali na ślepo pociąg. Byli podobno ranni.
Ale nawet to nie powstrzymało nas od demonstracji, chcieliśmy w ten sposób
pokazać naszą pogardę dla wroga i przekazać sygnał otuchy dla mijanych,
a pozostających ciągle pod okupacją wsi i miasteczek w Generalnej Guberni i dalej,
już w Rzeszy.
Dobiliśmy do Opola. Tu przeżyliśmy nalot aliancki. Staliśmy na stacji
zamknięci w wagonach, a dookoła nas padały bomby. Uczucie strachu o życie –
przecież ci w górze nie wiedzieli, kto jest w tym pociągu – ale radość, że Niemcom
dokładają. Gdyby tak bombardowali pozycje niemieckie w powstańczej Warszawie...
Ale wtedy hitlerowskie samoloty panowały w powietrzu.
Po dwóch dniach podróży, 8 października dojechaliśmy do miejscowości
Lamsdorff, noszącej dziś nazwę Łambinowice. Nakazano nam wysiadać. Gdy
opuszczaliśmy wagony, Niemcy traktowali nas brutalnie. Ustawili nas w szeregi na
rampie kolejowej, okładając kolbami i kopiąc wśród wrzasków i przekleństw. Słychać

było nieustanne okrzyki: „Polnische Banditen aus Warschau”. Nie wiedzieliśmy, czy
Niemcy dotrzymają umowy z dowództwem AK, która gwarantowała nam prawa
jenieckie według Konwencji Genewskiej, czy też po prostu nas rozstrzelają.
Okazało się jednak, że trafiliśmy do regularnego obozu jenieckiego Stalagu
VIIIB. Było nas tam wraz z oficerami (których wkrótce zabrano do Murnau) blisko
sześć tysięcy. Obok nas znajdował się obóz dla Rosjan, którzy marli masowo
z wycieńczenia i okrucieństwa Niemców. Ich nie chroniła Konwencja Genewska, więc
Niemcy traktowali ich jak zwierzęta. Ci pozbawieni jakichkolwiek praw nieszczęśnicy
budzili w nas współczucie i odruch żołnierskiej solidarności.
Pierwszą noc spędziliśmy na polu pod gołym niebem, w deszczu. Następnego
dnia przeprowadzono gruntowną rewizję i pozabierano wszystko, co Niemcom się nie
podobało. Na szczęście w kieszeni munduru udało mi się przeszmuglować moją
maskotkę, Misia, z którym nie rozstawałem się od początku Powstania. Po wejściu
do obozu mogliśmy wreszcie pójść do łaźni, gdzie ogolono nas do gołej skóry. Potem
zrobiono nam fotografie i przydzielono numery jenieckie. Mój był: 105303.
Obóz składał się z drewnianych baraków, w których jedynymi meblami były
trzypoziomowe prycze z desek, a na nich sienniki wypełnione słomą – pełne zresztą
insektów. Dostaliśmy po jednym kocu. Spaliśmy więc po dwóch, jeden z koców
kładąc pod siebie za prześcieradło i poduszkę, a drugiego używając jako kołdry. Ja
dzieliłem pryczę z moim serdecznym druhem Januszem Preyssem. Była bardzo
wąska, więc kiedy chcieliśmy się obrócić na drugi bok, to któryś z nas wołał:
„w lewo”, „w prawo”. Oprócz Misia udało mi się przeszmuglować trochę zupek
w proszku, zabranych z Warszawy. Gotowaliśmy je na słomie wyciągniętej
z siennika. Ratowaliśmy się w ten sposób przed głodem. Na cały dzień dostawaliśmy
rano kubek żytniej kawy, w południe wodnistą zupę (głównie z brukwi), a na wieczór
jedną ósmą bochenka obrzydliwego chleba i równie niejadalną marmoladę zrobioną
chyba z marchwi.
Nie poddawaliśmy się jednak, starając zachować fason jak prawdziwe wojsko
– szczególnie my, szesnastolatki. Rano stawaliśmy w porządku na odprawie,
śpiewając: „Kiedy ranne wstają zorze”, wieczorem zaś: „Wszystkie nasze dzienne
sprawy”. I zabijaliśmy, jak tylko można, nudę. Stanowiliśmy sporą grupę, więc nie
było to takie beznadziejne. Rozmawialiśmy o życiu, filozofii i naturalnie o Powstaniu –
czy to miało sens? Zabrałem się nawet do pisania powieści na ten temat, ale
zabrakło mi papieru!
Starsi koledzy organizowali poważniejsze dyskusje, a także wieczorne
występy; wśród nas było sporo artystów. Niezapomniany Randal wytupywał na
wzniesionej z desek estradzie rytmy jazzu. Ot, taka namiastka normalnego życia. Ja
od początku nie trawiłem niewoli – była sprzeczna z moją naturą. Tym bardziej, że
przywykłem do życia ruchliwego i urozmaiconego. Zgodnie więc z Regulaminem
Służby Wewnętrznej – z także z obietnicą daną mamie – postanowiłem z niewoli
uciekać.
W Lamsdorff byłem zresztą krótko. Już 21 października opuściłem go z grupą
około sześciuset osób. Minęliśmy Salzburg, pojawiły się Alpy. Jak się okazało, celem
naszej podróży był obóz Stalag XVIII w Markt Pongau, położony w centralnym
Tyrolu. Okolice były śliczne – w wysokich otaczających nas górach leżał pierwszy
śnieg. Po jednej stronie sąsiadowali z nami zabiedzeni i zastraszeni Rosjanie, po
drugiej – wcale nieźle odżywieni i zadufani w sobie Anglicy. Otrzymywali regularnie
paczki żywnościowe z Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i byli pewni, że wojna
skończy się ich zwycięstwem.
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Jakby na potwierdzenie, prawie każdego dnia przelatywały bombowce
alianckie, kierujące się z Włoch na cele w południowych Niemczech. W gimnazjum
uczyłem się angielskiego więc od biedy mogłem się z naszymi sąsiadami
porozumieć. Byli świetnie poinformowani – podejrzewałem, że mają gdzieś ukryte
radio. Wiedzieli o Powstaniu Warszawskim i traktowali nas z sympatią.
W Markt Pongau tworzyliśmy ciągle jeszcze silną paczkę kolegów z naszego
oddziału. Założyliśmy nawet krąg starszoharcerski, którego komendantem został
Stefan Bogdanowicz i spotykaliśmy się na tajnych zbiórkach. Ale potem rozdzielono
nas, kierując na przymusowe roboty w tzw. Arbeitzkommandach. W ten sposób
znalazłem się w stuosobowej grupie, wysłanej do następnego obozu. Tłukliśmy się
znowu dwa dni, aż dobiliśmy do obozu Kaisenstein-brück na południe od Wiednia.
Obóz był ponury – dookoła mieliśmy już tylko Rosjan, których Niemcy katowali na
apelach o piątej rano. Do dziś dnia mam w uszach ich rozpaczliwe krzyki, które
budziły mnie jeszcze w ciemnościach.
W nowym obozie pozbawiony zostałem moich starych kolegów. Jedynym
towarzyszem niewoli z mojego oddziału był o siedem lat starszy ode mnie Wacek
Twarowski. Opiekował się mną serdecznie. Był studentem sztuk pięknych i miał
stoickie, nieco oderwane od rzeczywistości podejście do życia. Kiedyś żaliłem się, że
w dzieciństwie mogłem jeść tyle ciastek, ile chciałem, ale za nimi nie przepadałem,
a teraz... Wykpił to dobrotliwie: „Słuchaj, będziesz miał znów ciastek w bród i znowu
nie będą ci smakować”. Wacek – poznaniak z pochodzenia – po wojnie wrócił do
swojego rodzinnego grodu i został profesorem sztuk pięknych...”
(Adam Bromke „Polak w świecie” – Graf-Punkt, Warszawa 1995)

Pomnik „Bohaterom Powstania Warszawskiego” - na terenie obozu.
(Źródło: http://latawce.netstrefa.pl/sladami_wojen/lambinowice/)
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Główna droga w Łambinowicach
Lamsdorf 1942 Truppen Übungsplatz Obóz II
(Źródło: http://wroclaw.hydral.com.pl/)

Teren obozu.

Wnętrze baraku jenieckiego.
(Źródło: http://latawce.netstrefa.pl/sladami_wojen/lambinowice/)
Opracowanie: Lech Sierpiński
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ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WARTĘ...

Adam - Lech - Ryszard Bromke
(1928-2008)
HARCERZ RZECZYPOSPOLITEJ
Dnia 5 października 2008 roku zmarł w wieku 80 lat
druh podharcmistrz Adam Bromke, urodzony 11 lipca 1928 r. w Warszawie.
Harcerz 21 Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. gen. Ignacego Prądzyńskiego.
W latach okupacji hitlerowskiej od 1943 roku zastępowy zastępu „Dęby”, pseudonim
„Dąb”. Żołnierz Armii Krajowej w Harcerskim Oddziale Wojskowym „ŻBIK”,
a następnie kanonier w 1 plutonie 2 Harcerskiej Baterii Artylerii Przeciwlotniczej
„ŻBIK” utworzonych przez 21 WDH - pseudonim „Karski”.
Po kapitulacji Powstania Warszawskiego młodociany więzień obozu w Lamsdorf.
W 1945 roku reaktywował działalność 21 WDH i został jej drużynowym.
Światowej sławy politolog i historyk.
Odznaczony m.in. Krzyżem Armii Krajowej w 1984 r.
i Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski w 1998 roku.
Cześć Jego pamięci !
Harcerski Krąg Seniorów 21 WDH
im. hm. Czesława Jankowskiego
Warszawa, 06.10.2008 r.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 15 października 2008 r o godz. 14 w Kościele
św. Boromeusza a następnie wyprowadzenie urny ze zwłokami do grobu rodzinnego
na Cmentarzu Powązkowskim.
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10.X.2008 - PAMIĘCI DH. HM STEFANA MIROWSKIEGO.
W piątek 10 października w Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Odyńca wiceburmistrz Mokotowa Krzysztof Skolimowski odsłonił tablicę memoratywną ku czci harcmistrza Stefana Mirowskiego ps. Bolek, kawalera Orderu Virtuti Militari, porucznika
AK batalionu Zośka i komendanta Chorągwi Warszawskiej Szarych Szeregów.
W uroczystości wzięli udział wiceprezydent m. st. Warszawy Włodzimierz Paszyński, wiceprezes zarządu Środowiska Żołnierzy Pułku AK „Baszta” i innych Mokotowskich Oddziałów Powstańczych Zdzisław Piłatowicz, syn Stefana Mirowskiego –
Krzysztof Mirowski oraz kombatanci, harcerze, wojsko, straż miejska, młodzież szkolna i mieszkańcy Mokotowa.
Rodowity warszawiak. Jeden z najwybitniejszych instruktorów polskiego harcerstwa. Dla wielu pokoleń młodzieży niedościgniony wzór i niepodważalny autorytet
moralny. Stefan Mirowski, bo o nim mowa, urodził się 14 marca 1920 r. Służbę harcerską rozpoczął w wieku trzynastu lat w 21 Warszawskiej Drużynie Harcerzy im.
gen. Ignacego Prądzyńskiego.
Podczas II wojny światowej był żołnierzem Armii Krajowej batalionu „Zośka”.
Organizował i był pierwszym komendantem organizacji „Zawisza” Szarych Szeregów,
kierownikiem wydziału Pasieki (Głównej Kwatery Szarych Szeregów) oraz członkiem
Komendy Głównej organizacji małego sabotażu „Wawer”.
Podczas Powstania Warszawskiego przebywał na Ochocie. Po kapitulacji
dzielnicy podobnie jak tysiące mieszkańców stolicy, został wysłany do obozu
w Pruszkowie. Zdołał jednak uciec z transportu. Schronił się w okolicach Piaseczna,
gdzie organizował dostawę broni dla walczącej Warszawy.
Po wojnie pełnił funkcję zastępcy komendanta Chorągwi Warszawskiej ZHP.
W 1949 r. został jednak usunięty z harcerstwa. Do służby wrócił dopiero w 1956 r.
Pod koniec lat 80 aktywnie uczestniczył w pracach nad przywróceniem harcerstwu
jego tradycyjnych ideałów, metod i programu. W grudniu 1990 r. został wybrany na
funkcję przewodniczącego ZHP. W tym czasie, jako inżynier mechanik, miał już na
swoim koncie blisko 200 prac z zakresu normalizacji i metrologii technicznej.
Zmarł nagle 13 lipca 1996 r. podczas światowej konferencji skautowej w Oslo.
Gdzie przewodniczył polskiej delegacji odbierającej certyfikat potwierdzający przynależność ZHP do Światowej Organizacji Ruchu Skautowego. Został pochowany
w kwaterze batalionu „Zośka” na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich
Powązkach.
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Źródło: http://mokotow.samozycie.pl

„...Delegację Pułku Ochrony stanowili: kpt. Joanna Jaworska, p. Włodzimierz Dembiński, a żołnierze z 2 bochr. pełnili wartę na posterunku honorowym.”
Źródło: http://www.jw2414.wp.mil.pl
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IMIENINOWE SPRAWOZDANIE
Dużo nas nie było,
ale zawsze trochę:
Z Ulą zasiedliśmy
przy jej wiejskim stole.
Imieniny miała,
druhów zaprosiła,
siedzieliśmy u niej,
Ona nas karmiła.
A gdy noc nastała,
Rozległa się cisza,
Nikt się nie poruszył,
Tak nas ugościła!!!
Piotr Dzięciołowski

11 października 2008 roku postanowiliśmy uroczyście obejść imieniny Uli. Na
wyjeździe. Postanowiliśmy powiedzieć Uli, że przyjeżdżamy do niej na działkę
i będziemy uroczyście święcić jej imienny. Bo i cóż z tego, że URSZULI w kalendarzu
jest 21 października? Zupełnie nic z tego nie wynika, prawda? A 11 października jest
na pewno cieplej, niż 21, a poza tym jakoś tak się złożyło, że ileś tam osób w tę
akurat sobotę mogło sobie tak ułożyć czas, żeby wyjechać do Wieliszewa.

Oczywiście – nie poszło nam całkiem gładko. Ponieważ niektórzy z nas,
starych harcerzy (patrz – niżej podpisana) mają zerową orientację w terenie, a na
mapie próżno by szukać działki Uli, należało się jakoś zorganizować. To było
pierwsze „zacięcie”. Drugie – to pomysł, czy raczej brak pomysłu, który wszystkich by
zadowolił, na prezent dla solenizantki. Trzecie – to ustalenie „kto co bierze” (chodziło
rzecz jasna o wałówkę).
Ktoś wpadł na niezwykle sensowny pomysł, żeby wybadać solenizantkę – co
chciałaby dostać na imienny. I to był strzał w dziesiątkę. Chyba nikt z nas nie
wpadłby na to, że w połowie października ktoś zamarzy o kolejnej roślince do
wkopania do ogródka. A Ula właśnie takie miała marzenie! Skoro tak – to uznaliśmy,
że wobec tego niech sama sobie wybierze. Pojechaliśmy na Płochocińską, i tam Ula
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pokazała palcem, na co ma ochotę. Jakież to proste! A niektórzy (starzy harcerze
z zerową orientacją w terenie) to z zachwytu chcieli śpiewać i tańczyć, bo tak oto
sam rozwiązał się problem „jak trafić”. Albowiem trafialiśmy wszędzie … za Ulą. To
nic, że czasem – żeby jej nie zgubić – trzeba było przejechać na czerwonym świetle.
W końcu najważniejszą sprawą było: nie stracić z oczu samochodu Uli.

Nie straciliśmy. A potem dokupiliśmy jakieś jedzonka (choć solenizantka o nas
zadbała, a jakże!! A te śledziki!!! I nie tylko!!!). Wielką przyjemność sprawiło nam
towarzyszenie dzieciom Uli przy szukaniu miejsca na nowe roślinki. Maciek chyba
pierwszy wskazał najlepszą lokalizację, Kasia wzięła się za łopatę, jeśli dobrze
pamiętam – pozostali dzielnie sekundowali dobrym słowem, czynem raczej nie… Ale
wszyscy byli bardzo zadowoleni z efektu 

A dalej? No, jak to na imieninkach: grill, spacery, śpiewy (tańców się nie
przewidywało), świeczka zamiast ogniska. I jeszcze raz śpiewy. I dokarmianie
bezogoniastego kotka, spotkanego podczas spaceru. Kotek zresztą wyczuł
najwyraźniej dobrych ludzi, bo wkrótce dołączył do naszego towarzystwa, nie bacząc
na obecność wielkiego psa Uli, nawiasem mówiąc istoty niezwykle przyjaznej. Jak
zajęliśmy się Różnymi Bardzo Ważnymi Rzeczami kocina wylizała nam masło, które
stało na stole (a niech mu będzie na zdrowie), zeżarła co jej pasowało, a potem
umiejscowiła się pod jednym z samochodów, gdzie spokojnie (nie, jednak raczej
niespokojnie. Nie czuł się kotek chyba do końca bezpieczny – ale trudno się dziwić,
w końcu żaden przyjaciel nie pozbawił go ogonka, biedaka jednego) zjadł to
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wszystko, co mu zostało jeszcze podsunięte przez gości naszej Przemiłej
Solenizantki.

Wracaliśmy po nocy. Jakoś tak się zdarzyło, że każdy wracał inną drogą. Ula,
jej dzieci i kilka innych osób została dłużej, żeby posprzątać i zamknąć działkę.
A my, nie mając przed sobą samochodu Uli musieliśmy zaufać naszym instynktom
(?!) umiejętnościom (??!!) i… GPS-om. Do dziś jest dla mnie tajemnicą, dlaczego trzy
GPS-y pokazywały trzy różne drogi . Najważniejsze jednak, że w końcu wszystkim
nam udało się zanocować w domu.

Chociaż nie – najważniejsze, że było miło i dobrze. Że nadal lubimy być ze
sobą i dobrze się rozumiemy. Nawet jak nie widzimy się miesiącami, a nawet latami –
to gdy spotykamy się, czujemy się tak, jakbyśmy mieli ostatni kontakt ze sobą
w ubiegłym tygodniu. Że obchodzi nas, co się dzieje z naszymi znajomymi sprzed lat,
że cieszymy się radościami naszych przyjaciół i znajomych, a martwimy ich troskami
i zawsze gotowi jesteśmy pomóc, jeśli ta pomoc jest w zasięgu naszych możliwości.
A czasem nawet wtedy, gdy jest ona poza zasięgiem. I takie wyjazdy, jak ten do Uli
uświadamia nam to wszystko i sprawia, że świat staje się ładniejszy i zdecydowanie
bardziej przyjazny.
K.G.
Zdjęcia: Ewa Majchrzak
W jesiennych imieninach udział wzięli: druhny i druhowie 21 Szczepu Wiecznie Młodej
Puszczy i Bardzo Starych Żbików: Ula Dzwonowska z Kasią, Maćkiem i Topazem, Krysia Grunduls,
Ewa Majchrzak, Ewa Mędrzecka, Wiesia Prątnicka, Hania Sroczyńska, Gosia Żurawska, Zbyszek
Borodzik, Piotrek Dzięciołowski, Leszek Sierpiński.

11

RAJD PAŹDZIERNIKOWY XXI WDW „STARE ŻBIKI”.
17. - 19. października 2008, Hajnówka.
Tegoroczny rajd październikowy był inny niż dotychczasowe rajdy drużyny. Po
pierwsze nie w góry, a do Puszczy Białowieskiej. I to nie byle jak, bo z rowerami! Po
drugie od początku ociekał wypasionym programem, niczym frytki smażone na
głębokim oleju... Mniam! Ale od początku...
Około 17.30 „pośpiech” wtoczył się na Dworzec Centralny, by otworzyć się dla
reszty uczestników. Zarezerwowaliśmy miejsca ( w tym przedział kierownika
pociągu), więc nie trzeba było gnieść się w korytarzu. Gorzej miały rowery ciężko
zmieścić ich 14 w dwóch niewielkich łącznikach, dlatego 7 sztuk jechało w znanych
z wysokiego standardu toaletach PKP (dwóch).
W Siedlcach przesiedliśmy się w mocno zatłoczony pociąg, a później
w jeszcze bardziej zatłoczony autobus szynowy do Czeremchy. Bywa. Do szkoły
dotarliśmy około godziny 22. Po szybkim zapoznaniu się z trasą sala gimnastyczna
stołówka toalety przystąpiliśmy do pierwszej atrakcji dyskusji Cinka
nt. wędrownictwa. Później, tradycyjnie śpiewanki i błogi sen po nich. Na Ktulu jakoś
nie było wystarczającej ilości chętnych zapaleńców...
Ledwo zdążyłam zasnąć, już kazali wstawać. Pobudka przed siódmą,
orzeźwiające powitanie dnia, śniadanko i autobus do Białowieży. Muzeum. Piękny
jesienny widok na Puszczę z wieży obserwacyjnej. Spotkanie z żubrową rodzinką
i scena polowania wilków były super, w przeciwieństwie do owadów
stupięćdziesięciokrotnie powiększonych i porozwieszanych pod sufitem i na
ścianach. Brrr!
Kolejną atrakcją rajdową była gra Eli. Przez następnych kilka godzin
tworzyliśmy prezentacje o wylosowanym dla grupy zwierzaczku (do wyboru dzik,
żubr, jeleń, sarna i łoś). Niezwykle pomocne okazały się magiczne przedmioty, które
mieliśmy do dyspozycji. Znalazły się tu m.in. spinacze do bielizny, waciki do uszu,
szklane kulki oraz saga o Muminkach :)
Po muzeum spacerowaliśmy sobie po „Żebrach Żubra” (czterokilometrowa
kładka edukacyjna prowadzącą przez Puszczę). Drewniany mostek okazał się
megaśliski i podstępny. Prawie pożarł drużynowego! Chodzą słuchy, że zbudowano
go dawno temu właśnie po to, by po nim nie chodzić ot, taki psikus. Po drodze
zawitaliśmy do mini zoo, gdzie podpatrzeć mogliśmy bohaterów naszych prezentacji.
Niestety, dzików na stanie nie było...
Wróciliśmy do szkoły wesołym busikiem, który posiadał zdecydowanie mniej
miejsca, niż zazwyczaj zajmujemy. Na szczęście mamy niezłą zdolność kompresji. :)
Po ciepłym obiadku czas na główną część rajdu: RowerowąGręNocną.
Zapowiadała się ciekawie (mówię to ja, która gier terenowych nie lubię), niestety
pedały odpadające od wypożyczonych rowerów uniemożliwiły zebranie wszystkich
punktów. Mimo to zabawa była przednia.
Dodatkowych atrakcji dostarczały
niespodziewanie wyrastające korzenie i tory kolejki, sponsorowane przez
nieodpowiednie oświetlenie... ;p
Po kilkugodzinnym brataniu się z Puszczą spotkaliśmy się wreszcie na
kominku. Należy tu nadmienić, że Krzyś Cz. i Radek są Wielcy i Wspaniali! (Krzyś
jest Harcerzem Orlim, Radek zaś członkiem drużyny jak zrobi kurs instruktorski, to
zostanie posiadaczem mistycznej odznaki „od zuchów do szarż”... Radku?
Wspieramy Cię! :D)
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Niewidzialne psy też chciały się z nami zaprzyjaźnić. Jeden nawet biegł kilka
km z odstawiającymi rowery do taty Michała :)
Fajnie było siedzieć sobie przy wesołym, przyjaznym ognisku ciemną nocą
daleko od domu. Szkoda tylko, że po jego zakończeniu trzeba było pedałować
z powrotem te 20 km...
Położyliśmy się po porannej kolacji (bo babcia powtarzała, że jak się śpi „na
głodniaka”, to się wilki śnią) dochodziła siódma rano. By załapać się na zwiedzanie
największej cerkwi w kraju należało wstać jakieś trzy godziny później... Następnie
grzecznie zapakowaliśmy się do pociągu i ruszyliśmy w drogę powrotną do stolicy.
Rajd był wyczynowy. Wytrzymałam na nogach 24h, przejechałam na rowerze
50 km w ciemną noc bez przedniego światła, spadłam z roweru przy dużej prędkości
łamiąc sobie tylko paznokieć(!), i odkryłam, że gry terenowe mogą być fajne ;)
P.S. „Nie wiem jak Tobie, ale mnie podobały się prezentacje np. Alko-jeleń, który śpi
tylko godzinę na dobę (w przeciwieństwie do Alka, który jeśli tylko dać mu taką
możliwość spałby 23 godziny na dobę), Żubro-Dziabąg pomrukujący złowieszczo,
świecowata dzika świnia - dzik, czy szczudłonogi Michało-Michało-Janek? No,
a poza tym to sarna rulez ;)” mówi KasiaLew działająca w grupie, która zwyciężyła
plebiscyt na najlepszą prezentację. ;)
Spisała Gabrysia. :)

...i jeszcze 4 w jednej a 3 w drugiej toalecie... (MK)

...trójwymiarowa wędrownicza watra w czasie
zajęć Cinka o wędrownictwie... (MM)

...zwiedzamy muzeum w Białowieży – na
pierwszym planie Krzyś Cz. i Krzyś W. ... (MK)

...Ela i Kasia i Puszcza Białowieska... (KL)
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...można było również zobaczyć zwierzęta
puszczy ‘na żywo’, niestety za ogrodzeniem...(MK)

...Kasia – Sarenka – Lewińska w czasie
prezentacji zwierząt żyjących w puszczy... (KL)

...Alek Jankowski, choć w tym czasie bardziej
Jelonek... (KL)

...Dziabąg był bodajże Łosiem :D... (KL)
a może Żubrem?...

...powrót pociągiem do domu, po całonocnej
grze rowerowej... (MK)
Zdjęcia:
MK – dh Michał Korch
MM – dh Michał Matusiak
KL – dh. Kasia Lewińska
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HARCERSKIE JUBILEUSZE:
-

ROCZNICA WSTĄPIENIA DO ZHP:
65 lat – dh Tadeusz FILIPKOWSKI
45 lat – dh. Hanna SROCZYŃSKA
40 lat – dh. Hanna TOMASSI – MORAWIEC
40 lat – dh Zbigniew BORODZIK

-

ROCZNICA ZŁOŻENIA ZOBOWIĄZANIA INSTRUKTORSKIEGO:
60 lat – dh Tadeusz FILIPKOWSKI
50 lat – dh Krzysztof PIĘTAK
50 lat – dh Jan WOJCIECHOWSKI

Wszystkim Dostojnym Jubilatom
GRATULUJEMY
wytrwałości w samodoskonaleniu się,
osiągnięć w życiu osobistym, zawodowym i społecznym,
oraz wierności barwom i znakom XXI WDH i ZHP.

Rys. dh Krzysztof Henisz (Kronika zastępu „Rysiów”)
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KRONIKA XXI.
1 Październik 1928.
„Zastęp nasz pozostał bez zmiany, zdobył jedynie więcej tężyzny fizycznej
i duchowej. Liczy on obecnie 9 ludzi to jest: Jurek Wierzbowski zastępowy, na
miejsce byłego, Jurka Przepiórki, Staś Żaryn, Adaś Tokarski, Krzyś Henisz, Tadek
Pauli, Janek Świętochowski, Maniek Wroczyński, Jaś Tokarski i Otto Deutsch.
Obecnie zastęp przygotowuje się do egzaminu na II stopień, przerabiając
sygnalizację Morse’am i musztrę. Drużyna nasza jest taka jaka była przed
wakacjami, brała już udział w zlocie na rozpoczęcie roku harcerskiego,
przedstawiając się jak zwykle dobrze.”
(Kronika zastępu „Rysiów” 21 WDH przy Szkole Mazowieckiej, prowadzona przez Krzysztofa Henisza
od d. 9/I.1927 do dn. 11/V.1929 roku)

Jesień 1958.
Drużynowym „Młodych Żbików” dh Janusz Bujakowski.
Październik 1998.
Rajd Październikowy. Roztocze. XXI WDH „Stare Żbiki”
„Ruszyliśmy standardowo - z dworca tego, czy innego. W trakcie przesiadki
(z wagonu do wagonu!) Kubuś skręcił nogę. Nie wysiadł potem, biedactwo,
z pociągu, tylko dziesięć godzin czekał na jakiejś stacji Józefów Roztoczański na
resztę. Aż reszta doszła do niego. Wieczorem połowa ludzików miała głupawkę,
druga połowa gotowała obiad, a trzecia połowa też miała głupawkę. Później były
śpiewanki, po których Skręcinoga opowiadał dowcip o Stachu i złotej śrubce,
podczas którego większość osób zasnęła.
Następnego dnia poszkodowany (dziwnym trafem znalazło się aż pięć sztuk)
pojechali do stacji Susiec autobusem, a reszta tę drogę pokonała piechotą. Potem
się jeszcze trochę pobadzialiśmy i trzeba było wsiadać do pociągu.”
(Internetowa „Kronika XXI WDH”)

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
: Krystyna Grunduls, Ewa Majchrzak, Piotr Dzięciołowski, Krzysztof Widłak.
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