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Z HISTORII XXI WDH. 
 

„ZADUSZKI. 
 
      Spotykamy się w tym dniu na rogu Wolskiej i Młynarskiej, przy przystanku 
tramwajowym. Są Rodzice, koledzy, przyjaciele.... Uśmiechamy się do znajomych, 
ściskamy dłonie..... Czekamy, bo ktoś jeszcze ma nadejść. Jest gwarno.... Widujemy 
się rzadko, więc ciśnie się dużo pytań, i dużo trzeba dać odpowiedzi. Ktoś niepokoi 
się: ”A gdzie są chłopcy? – Ktoś odpowiada: ”Poszli naprzód”. Rozumiemy od razu. 
Znaczy to, że chłopcy z nowej 21-szej poszli na cmentarz. 
     I my tam idziemy, piaszczystą ścieżką wśród niskiego, sosnowego lasu aż po wał 
kolejowy, skąd widać już rzędy mogił, kwitnące kwiatami. 
     Tak było w zeszłym, tak i w tym roku. Weszło to już nam w zwyczaj i chyba już tak 
pozostanie. Idziemy gromadą, koledzy, Rodzice, przyjaciele. Mijamy długie szeregi 
krzyży a każdy opowiada o kimś, kto miał nazwisko i imię i poległ za ojczyznę. Tyle 
tylko. Aż dochodzimy do pierwszej naszej mogiły. Choćbyśmy nie przeczytali 
nazwiska na krzyżu, wiemy i tak że jest nasza. Stoi przy niej na baczność harcerz  
z 21 W.D.H. Przystajemy, modlimy się, zapalamy światła i kładziemy kwiaty. Są to 
zwykłe obrzędy, które się u nas w Polsce święci: Zaduszki. 
     Tu oto spoczywa Staszek Gromulski. Warta przy jego grobie, wie że był to starszy 
kolega, podharcmistrz 21-szej i spełnił swój obowiązek aż do śmierci. 
     Ale my tu stoimy gromadą: Rodzice, koledzy, przyjaciele. Patrzymy na mogiłę, na 
krzyż, i widzimy jak przez okno: Staszek odchodzi dokądś stawiając długie kroki 
długimi nogami. Odwraca ku nam swoją piękną głowę. Kosmyk włosów, spadł mu na 
czoło jak zawsze... Unosi cokolwiek ciemne, śmiałe brwi a brązowe oczy patrzą na 
nas czystym, poważnym spojrzeniem. Tak to /”Strumień”/ To przybrane imię wiąże 
go na zawsze z 21-szą. W ślad za spojrzeniem dochodzi do nas głos, słowa, myśli.... 
Jak uczciwie  myślał Staszek... Ktoś słyszy jeszcze jak Staszek gra... a grał pięknie... 
I tak z naszych wspomnień snuje się opowieść o życiu człowieka, który nie przeminął 
bez śladu.  
     Rodzice ogarniają jednym spojrzeniem krzyż i wartownika. Matka szepcze komuś: 
”Trzeba zdjąć wartę... Chłopiec zmarznie...” 
     Idziemy dalej do Kazika Dziubałtowskiego. Widzi nas z daleka warta i tężeje  
w postawie na baczność. Tak trzeba, bo... Ktoś się uśmiecha na myśl co 
powiedziałby Kazik ”do słuchu” gdyby wartownik stał źle. 
     I przez naszą gromadkę przepływają wspomnienia o Kaziku i o drużynie. Nie 
sposób rozdzielić te dwie myśli, bo życie Kazika to historia 21-szej W.D.H. 
     Wędrujemy tak od mogiłki do mogiłki i poprzez wspomnienia. Byliśmy u Herdina  
i Zielińskiego i Romockiego Janka, który z 21-szej odszedł do ”Zośki”, i Mirowskiego 
Tadeusza, ”Oracza”, który zginął w akcji na Bielanach 
     Ciężka byłaby wędrówka, gdyby nie te rozstawione warty. Można myśleć i krzepić 
się tą myślą, że nic się nie skończyło ze śmiercią tamtych ze starej 21-szej. 
     Po prostu zastąpili ich nowi chłopcy i SŁUŻBA TRWA ...” 
                                                                                                        ”Matka Wilga” 
 
(„Nasza Drużyna - czasopismo 21 WDH nr 1 z 7 grudnia 1947 r.”) 
 
„Matka Wilga” także „Prababka” – pani Janina Osińska ps. „Anna Pestka” matka dh. Piotra Osińskiego 
„Wilgi” – dowódcy 2  plutonu 2 hbaplot „Żbik”. 
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HARCERSKI LISTOPAD 1918 ROKU. 
 

„ZJAZD W LUBLINIE 1 – 2 XI 1918 R. 
I UTWORZENIE ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO. 

 
W Królestwie tymczasem, po objęciu protektoratu nad harcerstwem przez 

Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz utworzeniu 
Naczelnego Inspektoratu, działalność organizacyjna znacznie się ożywiła. 

Wspomniany już wyżej kurs instruktorski zorganizowany w Staszowie przez 
Naczelny Inspektorat zgromadził uczestników z całej Polski, sprzyjając nawiązaniu 
nici porozumienia między poszczególnymi dzielnicami i współdziałając niejako  
z przygotowaniami Biura Skautowego w Krakowie, dążącego do zwołania zjazdu 
przedstawicieli organizacji dzielnicowych. 

Starania te zostały uwieńczone powodzeniem. 1 listopada 1918 r. do Lublina 
zwołano projektowany zjazd delegatów poszczególnych środowisk z całej Polski.  
W wyniku dwudniowych obrad zapadła tam uchwała o połączeniu wszystkich 
organizacji harcerskich z całej Polski w jeden Związek Harcerstwa Polskiego. 

Oto dosłowne brzmienie tej uchwały: 
1. Polskie organizacje harcerskie byłego zaboru pruskiego, Małopolski, Rusi  

i Rosji, Królestwa Kongresowego i Litwy łączą się w jeden samoistny, 
niezależny od żadnej innej organizacji czy instytucji Związek Harcerstwa 
Polskiego. 

2. W celu przeprowadzenia tego połączenia Komisja tworzy Naczelną Radę     
Harcerską, złożoną z 13 osób, z których 5, reprezentujących różne dzielnice, 
wybiera Komisja, a 8 delegatów poszczególne organizacje – po 2 osoby 
każda. 

3. Zadaniem NRH jest: 
a) jak najrychlejsze zwołanie Wszechpolskiego harcerskiego zjazdu 

ustawodawczego, przed którym jest NRH odpowiedzialną; 
b) wypracowanie i przedłożenie na tym zjeździe projektu ostatecznego 

organizacji Związku Harcerstwa Polskiego; 
c) uzgodnienie pracy harcerskiej we wszystkich dziedzinach przez: 

1) utrzymywanie łączności między władzami dzielnicowemi; 
2) usuwanie różnic między dzielnicami; 
3) ujednostajnienie zasadniczych regulaminów, dotyczących 

prawa, przyrzeczenia, egzaminów, stopni, wymagań od 
instruktorów, terminologii i form zewnętrznych; 

4) ustalenie podstaw ideologii i metod pracy harcerskiej. 
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4. Upoważnia się NRH do prowadzenia układów z instytucjami państwowemi  
i społecznemi, przygotowujących stworzenie organizacyjne niezależnego 
Związku Harcerstwa Polskiego. 

5. Do czasu zwołania Wszechpolskiego zjazdu harcerskiego ustawodawczego 
władze dzielnicowe działają jak dotychczas, poddając się jednak uchwałom 
NRH w zakresie wymienionych wyżej kompetencji. 

 
Do NRH powołani zostali: Henryk Śniegocki (pseudonim J. Warecki)  

z Poznania, Bronisław Piątkiewicz z Krakowa, Tadeusz Strumiłło z Warszawy, Jan 
Grabowski z Kijowa, Helena Gepnerówna, Piotr Olewiński i Maria Wocalewska  
z Warszawy. Pozostałych członków delegowały później władze dzielnicowe. 

Pełnego składu NRH nie zdołano ustalić od razu, ze względu na brak delegacji 
lwowskiej. Dopiero w lipcu następnego roku w czasie kursu instruktorskiego  
w Zwierzyńcu Zamojskim zebrała się NRH w pełnym już składzie, kładąc formalne 
podstawy zjednoczenia i wybierając Naczelnictwo ZHP jako władzę wykonawczą... 

 

    
   hm. RP Tadeusz Strumiłło 

                                                                  Przewodniczący NRH       Źródło: //pl.wikipedia.org/ 
 

 
52. Uczestnicy Zjazdu Zjednoczeniowego w Lublinie, 1 – 2 listopada 1918 r. 
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UDZIAŁ HARCERZY W ROZBRAJANIU NIEMCÓW W WARSZAWIE – 
POWOŁANIE POGOTOWIA HARCERZY. 

 
 Akcja oczyszczania ziem polskich z wojsk zaborczych, rozpoczęta już pod 
koniec października w Małopolsce, w Kongresówce przybrała wyraźne formy dopiero 
w pierwszej połowie listopada. Hasło do czynu dała Warszawa. 
 Od dnia przyjazdu do Warszawy Komendanta J. Piłsudskiego, któremu 
rewolucja w Niemczech otworzyła bramy magdeburskiego więzienia – usunięcie 
Niemców z miasta postępowało w szybkim tempie. Jeszcze tego samego dnia, 10 
listopada 1918 r., zmobilizowano liczne grupy członków POW, organizacji działającej 
dotychczas tajnie, i rozpoczęto rozbrajanie żołnierzy niemieckich na terenie stolicy. 
 Współdziałało tu i harcerstwo, po uzgodnieniu swoich akcji z POW na 
specjalnie zwołanej w tym celu 3 listopada konferencji, w której z ramienia ZHP wzięli 
udział: Zdzisław Zalewski, ks. J. Mauersberger i Stanisław Rudnicki z Warszawy oraz 
Wincenty Wierzejewski z Poznania, ze strony zaś POW – płk Adam Koc. Ustalono 
tam między innymi, że wybuch powstania w Wielkopolsce powinien nastąpić po 
oczyszczeniu Kongresówki z Niemców. 
 W efekcie tych uchwał Naczelny Inspektorat Harcerski czynił przygotowania 
do mobilizacji harcerzy, stwarzając Wydział Wojskowy, na czele którego stanęli: 
Tadeusz Młodkowski i Stanisław Rudnicki, i tą drogą ściągnął do Warszawy  
w najbardziej krytycznej chwili kilkuset starszych harcerzy. 
 O zmroku 10 listopada kilkunastu harcerzy drużyn warszawskich pod wodzą 
S. Rudnickiego zatrzymywało na ulicach miasta i rozbrajało nie orientujących się 
jeszcze dobrze w sytuacji żołnierzy niemieckich. 
 Zbiórka alarmowa rankiem 11 listopada zgromadziła na placu Trzech Krzyży 
wszystkich starszych harcerzy, z których utworzono 3 kompanie. Komendę nad nimi 
objęli por. Tadeusz Młodkowski oraz por. Jerzy Wądołkowski i podchorąży Tadeusz 
Gutowski. 
 Przez całą tę historyczną noc pełniły służbę pierwsze oddziały harcerzy, 
zmobilizowane częściowo jeszcze wieczorem dnia poprzedniego, brały także udział 
w zajęciu Dworca Głównego, w zdobyciu ratusza warszawskiego i Komendy Policji 
Okupacyjnej, patrolowały po całym mieście i trzymały stałą wartę przy Komendancie 
Piłsudskim. Rozbrajanie odbywało się jednocześnie w kilku punktach miasta. Nie 
wszędzie przychodziło to łatwo. Większe oddziały niemieckie stawiały opór. 
Stopniowo jednak opanowano ważniejsze gmachy i wszystkie dworce kolejowe, 
gdzie ustawiono posterunki złożone przeważnie z członków Pogotowia Młodzieży. 
Organizacja ta, powołana do życia w początkach listopada przez Naczelny 
Inspektorat Harcerski, oddała duże usługi w pierwszych dniach kształtowania się 
państwa, pełniąc służbę pomocniczą. Polegało to na pilnowaniu magazynów, 
składów, gmachów publicznych, banków, urzędów i dworców kolejowych. Pogotowie, 
skupiając w swoich szeregach młodzież niezdolną jeszcze do czynnej służby 
wojskowej, objęło zasięgiem teren całej Kongresówki. Wykazało swoją użyteczność 
zwłaszcza na prowincji, gdzie młodzież harcerska stanowiła jedyną karną  
i odpowiedzialną grupę społeczeństwa, chlubnie na ogół wywiązując się z zadań, 
jakie w dniach wyzwolenia przypadły jej w udziale. 
 Zorganizowały również Pogotowie harcerki, gromadząc i szyjąc materiały 
opatrunkowe, organizując gospody dla żołnierzy, loterie fantowe, wygłaszając dla 
ludności na krańcach miasta pogadanki i odczyty, mające na celu uświadomienie 
narodowe, tak bardzo potrzebne w chwilach gorączkowego tworzenia podstaw 
organizacji państwowej... 
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BATALION HARCERSKI 

 
 Z harcerzy – ochotników, licznie zasilających tworzące się kadry wojska 
polskiego, powstał w połowie listopada staraniem Naczelnego Inspektoratu – 
Batalion Harcerski w Warszawie. 
 Organizację baonu przeprowadził Wydział Wojskowy Naczelnego 
Inspektoratu, który wydał rozkaz mobilizacyjny. Wydział Wojskowy wysłał w teren 
specjalnych komisarzy mobilizacyjnych, a samą mobilizację przeprowadził bardzo 
sprawnie, tak że batalion składający się z harcerzy z różnych okolic Kongresówki,  
a nawet z kilku Poznaniaków, którzy się przekradli już przedtem do Warszawy, został 
zorganizowany w ciągu tygodnia. Prócz mieszkańców Warszawy liczną grupę 
stanowili w nim harcerze z Łodzi i Kalisza. Batalion liczył wkrótce 3 kompanie 
piechoty i jedną karabinów maszynowych. Komendę sprawowali sami oficerowie – 
harcerze w osobach: por. T. Młodkowskiego – dowódcy batalionu, oraz por.  
J. Wądołkowskiego, P. Olewińskiego, T. Gutowskiego, S. Rewolińskiego,  
J. Rudnickiego i innych. 
 Zebrana tam młodzież harcerska, ożywiona najlepszymi intencjami, rwała się 
na front. Tymczasem batalion, uważany przez władze wojskowe za najbardziej 
pewny i jeden z lepszych oddziałów stołecznych, został włączony w skład garnizonu 
warszawskiego... 
 Jak już powiedzieliśmy wyżej, Warszawa dała hasło do usunięcia okupantów  
z naszych ziem. Wieść o tym przenikała szybko do poszczególnych miast  
i miasteczek Królestwa, w których stacjonowały oddziały zaborców...” 
 

 
53. Komenda Batalionu Harcerskiego w Warszawie, listopad 1918 r. 

W środku kpt. T. Młodkowski, z jego lewej strony P. Olewiński. 
 

(Wacław Błażejewski „Z dziejów harcerstwa polskiego (1910 – 1939)” , Młodzieżowa Agencja 
Wydawnicza ,Warszawa 1985) 

Opracował: Lech Sierpiński 
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Dekret naczelnego dowódcy Józefa Piłsudskiego z 14 listopada 1918 
 

Wyszedłszy z niemieckiej niewoli, zastałem wyzwalającą się Polskę  
w najbardziej chaotycznych stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych, wobec zadań 
niezmiernie trudnych, w których lud polski sam musi wykazać swoją zdolność 
organizacyjną, bo żadna siła z zewnątrz nie może mu jej narzucić. Uważałem za swój 
obowiązek ułatwić ludowi pracę organizowania się i postanowiłem rozważyć rolę  
i znaczenie przywódców polskich stronnictw ludowych, które miały nadać charakter 
nowemu rządowi. 

W rozmowach, prowadzonych z przedstawicielami niemal wszystkich 
stronnictw w Polsce, spotkałem się, ku wielkiej mej radości, z zasadniczem 
potwierdzeniem mych myśli. Przeważająca większość doradzała utworzenie rządu 
nie tylko na podstawach demokratycznych, ale i z wybitnym udziałem przedstawicieli 
ludu wiejskiego i miejskiego. Licząc się z potężnemi prądami, zwyciężającemi dzisiaj 
na Zachodzie i Wschodzie Europy, zdecydowałem się zamianować prezydentem 
gabinetu pana posła Ignacego Daszyńskiego, którego długoletnia praca patrjotyczna 
i społeczna daje mi gwarancję, że zdoła w zgodnej współpracy z wszystkiemi 
żywiołami przyczynić się do odbudowy dźwigającej się z gruzów Ojczyzny. 

Ciężkie położenie ludu nie pozwoliło mu wyłonić z pośród siebie licznych sił 
fachowych, których kraj dzisiaj potrzebuje; zażądałem więc od pana prezydenta 
ministrów, aby, licząc się z tem, wzmocnił skuteczność pracy swego gabinetu przez 
udział w nim wybitnych sił fachowych, niezależnie od ich przekonań politycznych. 

Z natury położenia Polski jest charakter rządu aż do czasu zwołania Sejmu 
Ustawodawczego prowizorycznym i nie dozwala na przeprowadzenie głębokich 
zmian społecznych, które uchwalić może tylko Sejm Ustawodawczy. Przekonany, że 
twórcą praw narodu może być tylko Sejm, żądałem zwołania go w możliwie krótkim, 
kilkumiesięcznym terminie. 

Licząc się z wyjątkowem pod względem prawnym położeniem narodu, 
wezwałem p. Prezydenta Ministrów, aby mi przedłożył projekt utworzenia najwyższej 
władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej, aż do czasu zwołania Sejmu 
Ustawodawczego, obejmującej wszystkie trzy zabory. 

Liczne uwagi i programowe żądania stronnictw, złożone na moje ręce, 
przekazuję niniejszem Rządowi Republiki. 
 

Józef Piłsudski 
 

Źródło: //pl.wikipedia.org/ 
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11 LISTOPADA 2008 – CYPEL CZERNIAKOWSKI. 
 
Od: Ana Nowosad <nowosad.ana@gmail.com> 
Do: <undisclosed-recipients:;> 
Temat: Siatka Hufiec: 90-ta rocznica odzyskania Niepodległości 
Data: 3 listopada 2008 21:54 
 

W imieniu Stowarzyszenia Harcerzy Seniorów Okęcie 
serdecznie zapraszamy na wspólne świętowanie  

90-tej rocznicy odzyskania Niepodległości. 
 

Spotykamy się w niedzielę 9.11.2008 o godz. 14.00  
na Cyplu Czerniakowskim  

w Ośrodku Wodnym ZHP przy ul. Zaruskiego 6 
 

Program spotkania: 
I. Składanka słowno-muzyczna 
II.Ognisko 
III. Wieczór spontaniczny w restauracji DeSki 
 

Czuwaj! 
phm. Anna Nowosad 
z-czyni Komendantki Hufca 
 

  „Składanka słowno – muzyczna Seniorów z Okęcia” 
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Seniorzy z Ochoty... 

 

 
„Puszcza” przynosi uśmiech... 

Zdjęcia: Ewa Majchrzak 
 

I tak uczciliśmy: 
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WERTEPY 2008. 
 
Od: Ana Nowosad                                                        
Do: <undisclosed-recipients:;> 
Temat: siatka Hufiec: WERTEPY 2008 
Data: 12 listopada 2008 10:27 
 
Serdecznie zapraszamy na VII Nocny Samochodowy Rajd na Orientację - WERTEPY 2008 
 
Impreza odbędzie się 29 listopada, jak zawsze w godzinach wieczornych  
Start i meta w budynku Hufca Warszawa Ochota przy ul. Raszyńskiej 22a 
Tym razem będzie mniej terenowo, a bardziej zagadkowo i obserwacyjnie - będziemy jeździć po 
warszawskich, nie zawsze gładkich ulicach. 
 
Rajd polega na tym, ze trzeba przejechać trasę wytyczoną przez organizatora  
w wyznaczonym czasie, a po drodze znaleźć punkty kontrolne. Nie ścigamy się. Jadąc zgodnie  
z przepisami powinno się w zdążyć, co jakiś czas trzeba zatrzymać się, żeby zaliczyć punkt kontrolny, 
albo pomyśleć nad mapą lub opisem trasy. Czas jazdy pewnie będzie wyznaczony na jakieś 2 - 3h 
 
Wyposażenie: samochód ,busola, coś do pisania, latarka, telefon komórkowy (naładowany), sprzęt 
kreślący (cyrkiel, dwie linijki), wpisowe ( :) ), jakiś p-deszcz (z samochodu czasem trzeba wysiąść), 
koszulka na mapę. wpisowe: 5zl/samochód + 1zł/osoba (na starcie) 
 
Świadczenia: dyplomy i nagrody dla pierwszych trzech załóg, puchar przechodni dla zwycięzcy, , 
mapy (1 na każde 2 osoby załogi), kawa lub herbata na mecie 
 
Załogi: optymalny skład wyliczony został na 3 osoby (kierowca, pilot, strzelec pokładowy), ale 
dopuszczamy wszelkie konfiguracje. 
Zgłoszenia do 24.11.08 (poniedziałek) do Adama Wąsowskiego (wasek224atwp.pl,  
0-505038062) lub Ani Małej ( aniamala75atwp.pl, 0-503522017) 
 
Do zobaczenia na starcie! 
Organizatorzy:  Adam Wąsowski, Ania Mała, Michał Chojnacki (Drapak) 

 

 
Od: Lech Sierpiński <SierpinskiLech@acn.waw.pl> 
Do: 21 Maj Ewa <ewa-majch@wp.pl> 
Temat: PD: siatka Hufiec: WERTEPY 2008 
Data: 16 listopada 2008 21:22 
 
Ewa, 
tak wygląda komunikat o Wertepach. Bardzo proszę rozwiń ten temat tak, byśmy mogli do 24 
listopada dokonać zgłoszenia załóg. Dzięki i pozdrawiam - Leszek 
P.S. Jestem pierwszy chętny, Bartek się zastanowi... 

 

 
Od: Lech Sierpiński <SierpinskiLech@acn.waw.pl> 
Do: <wasek224@wp.pl>; 212 Mała Ania <aniamala75@wp.pl> 
Temat: Zgłoszenie na Wertepy 
Data: 23 listopada 2008 21:11 
 
Czuwaj! 
Z HKS XXI WDH zgłaszamy na Wertepy 2 załogi (na wszelki wypadek na Wasze dwa adresy):). 
Pozdrawiam - Leszek Sierpiński. 

 

 
----- Original Message -----  
From: Ania Mała Ilczuk  
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To: Lech Sierpiński    
Sent: Monday, November 24, 2008 3:38 PM 
Subject: Odp: Zgłoszenie na Wertepy 
 
Przyjęto zgłoszenie. Dalsze info na twój mail w tygodniu. Pozdrawiam. Czuwaj! 

 

 
Od: Lech Sierpiński <SierpinskiLech@acn.waw.pl> 
Do: 21 Maj Ewa <ewa-majch@wp.pl> 
Temat: Wertepy 
Data: 24 listopada 2008 18:15 
 
Witaj Ewo! 
Zgłosiłem i potwierdzono dwie załogi. Dalsze informacje w tygodniu.  
Janek Kulczycki jest chętny. Pozdrawiam - Leszek. 

 

 
----- Original Message -----  
From: Ewa Maj 
To: Lech Sierpiński 
Sent: Monday, November 24, 2008 8:31 PM 
Subject: Odp: Wertepy 
 
To bardzo fajnie. Pozdrawiam Ewa 

 

 
Od: Adam Wąsowski <wasek224@wp.pl> 
Do: ...Lech Sierpiński SierpinskiLechatacn.waw.pl 
DW: wasek224 <wasek224@wp.pl> 
Temat: Wertepy2008 
Data: 26 listopada 2008 00:16 
 
Ahoj! 
Już w najbliższą sobotę tj. 29.11.2008 spotykamy się na VII Nocnym Samochodowym Rajdzie na 
Orientację "Wertepy2008". Wielu z Was brało już udział w poprzednich edycjach, ale są też wśród nas 
nowe załogi. W związku z tym kilka słów organizacyjnych. 
 

Załogi ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator nie odpowiada za szkody powstałe wobec 
uczestników i osób trzecich. Jeździmy zgodnie z przepisami i niezwykle uważnie. 
 
Co trzeba mieć: samochód sprawny, niekoniecznie terenowy, busolę, latarki, coś do pisania, telefon 
komórkowy (naładowany), sprzęt kreślący (cyrkiel, dwie linijki), wpisowe ( :) ), jakiś p-deszcz  
(z samochodu czasem trzeba wysiąść), koszulki na mapy. Plan Warszawy może być przydatny, 
podobnie jak jakaś sztywna podkładka pod mapkę. 
Bez tego nie ma zabawy: zdrowy rozsądek, umiar, spory zestaw szarych komórek, dobry wzrok 
przynajmniej części załogi, sprawność w posługiwaniu się mapą i szczypta orientacji w terenie. 
 
Czego mieć nie wolno: kamieni, ostrych narzędzi, pomidorów i wszelkich innych przedmiotów, którymi 
ktoś mógłby próbować zrobić kuku organizatorom. 
 
Wpisowe: 5zl na samochód + 1zł na osobę (na starcie) 
Organizatorzy zapewnią dostęp do gorącej herbaty i kawy na bazie, ale dobrze jest mieć jakiś termos 
z ciepłym piciem na trasie. Warto wziąć jakąś wałówkę. Mile widziane jakieś słodycze do podzielenia  
z innymi po rajdzie. 
 
Przypominam, zwłaszcza osobom nie zrzeszonym, że na trasie obowiązuje Prawo Harcerskie. 
Oznacza to w szczególności pomoc w potrzebie. Takie detale, jak niepalenie papierosów na terenie 
budynku hufca sądzę, że są oczywiste. 
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A teraz to, na co wszyscy czekają: godzina startu. 
Otóż w tym roku zgłosiła się rekordowa liczba załóg =24. Nie ma sensu wypuszczać ekip częściej niż 
co 5 minut, ale nie ma warunków czasowych, żeby puszczać rzadziej. Oznacza to, że między startem 
pierwszej i ostatniej ekipy będzie różnica dwóch godzin. 
Planujemy start pierwszej ekipy na godzinę 20:00. Oznacza to, że ostatnia ekipa powinna wystartować 
tuż przed 22:00. Będziemy losować godziny startu, ale jeśli ktoś z Was z jakichś ważnych przyczyn 
(np. praca, inne zobowiązania) ma określone preferencje godzinowe, to proszę o informację do dziś 
26.11 do godziny 20:00. O tej godzinie odbędzie się losowanie, o którego wynikach zostaniecie 
poinformowani kilkanaście minut później. Postaramy się uwzględnić jak najwięcej Waszych 
preferencji, ale nie gwarantujemy, że to się uda (w szczególności np. 15 zgłoszeń "po 21:40" jest nie 
uwzględniane). Oczywiście można pojawić się wcześniej i być z nami jak najdłużej. Można sobie 
będzie pośpiewać i/lub pogadać z innymi ekipami. Jeśli jednak ktoś nie lubi czekać na swoją kolej, to 
może pojawić się o konkretnej wylosowanej godzinie. 
 
Zatem bądźcie na nasłuchu dziś 26.11.2008 po 20ej. 
 
CZUWAJ! 
Adam "Wąsek" Wąsowski 
Komendant Rajdu 

 

 
Od: Adam Wąsowski <wasek224@wp.pl> 
Do: Lech Sierpiński <SierpinskiLech@acn.waw.pl> 
Temat: godzina startu - Wertepy 2008 
Data: 26 listopada 2008 22:04 
 
Ahoj! 
Wasza ekipa startuje o godzinie 21:10 (1) i 21:25 (2). 
Proszę o potwierdzenie otrzymania tej informacji. 
Pozdrawiam i do zobaczenia w sobotę, 
Wąsek 

 

 
Od: Lech Sierpiński <SierpinskiLech@acn.waw.pl> 
Do: Adam Wąsowski <wasek224@wp.pl> 
Temat: Odp: godzina startu - Wertepy 2008 
Data: 27 listopada 2008 17:53 
 
Dopiero dziś, ale potwierdzam otrzymanie. Pozdrawiam - Leszek 

 

 
Od: Lech Sierpiński <SierpinskiLech@acn.waw.pl> 
Do: 21 Maj Ewa <ewa-majch@wp.pl> 
Temat: PD: Wertepy2008 
Data: 27 listopada 2008 17:55 
 
Ewa, prześlij zainteresowanym. Za chwilę prześlę Ci też drugą wiadomość z godziną startu. 
Pozdrawiam - Leszek 

 

 
Od: Lech Sierpiński <SierpinskiLech@acn.waw.pl> 
Do: 21 Maj Ewa <ewa-majch@wp.pl> 
Temat: PD: godzina startu - Wertepy 2008 
Data: 27 listopada 2008 17:56 
 
A to nasze godziny startu. Nie musisz już potwierdzać. Leszek 
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Koncentracja załóg HKS u Uli Dzwonowskiej. 

 

 
 

 Ania i Hania podziwiają kompas... a może busolę? 
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Według „tego” jeździliśmy roniąc prawdziwie „krokodyle łzy”. 

 

WERTEPY 2008 - Wyniki 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom! Wyniki w kolejności: 
Miejsce – Załoga – Punkty karne 
 

1. MALICCY                                                                                                 -    720 
2. TABORETY, MICHAŁ, RADEK                                                                -    896 
3. KLIMAT III                                                                                                -    900 
4. OSTRY TEAM                                                                                          -  1235 
5. ONUFRY, RYBA, JAMNIK                                                                       -  1245 
6. URSYNÓW: JACEK, JAN, KASIA                                                            -  1285 
7. CZUKER, GUMA, PASCAL, SZWABU                                                    -  1381 
8. FILIP, ADAM, OLA                                                                                   -  1625 
9. JOHNNY, JACEK, HANIA                                                                         - 1662 
10. KASIA, DZIABĄG, KRZYSIEK                                                                  - 1687 
11. KLIMAT II                                                                                                   - 1752 
12. PAWEŁ, WŁODEK, KAROLINA, OLA                                                       - 1801 
13. URSYNÓW: PIOTR, SZYMON, MICHAŁ                                                  - 2045 
14. MOKOTÓW: KAROL, MARCIN, PATRYK, GRZEGORZ                          - 2504 
15. KONRADUS                                                                                              - 2615 
16. XXI HKS I: LECH, EWA, MAGDA                                                             - 2622 
17. KLIMAT I: EXPLICIT                                                                                  - 2625 
18. XXI HKS II: ANIA, HANIA, TOMEK                                                           - 2662 
19. MOKOTÓW: MAŁGORZATA, ROBERT, PAWEŁ, PAWEŁ, ANNA          - 2788 
20. MARTA, MICHAŁ, MARIA                                                                         - 3081 
21.HUGON, RUZI, MAREK                                                 - NKL (awaria samochodu) 
phm. Anna Mała Ilczuk, HO                            Opracował: Lech Sierpiński , zdjęcia: Ewa Majchrzak 
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Odznaki Żbikowe 
 
Odznaki żbikowe są tradycyjnymi odznaczeniami przyznawanymi w naszym 
środowisku. Obecnie funkcjonują w 21.WDW ,,Stare Żbiki'' i 21. WDHy ,,Żbiki''. 
Noszone są na czarnym pasku nad prawą kieszenią munduru.  
Od niedawna zmienił się trochę wzór odznak..  

Oto te odznaki, które mają szansę być przyznane kiedykolwiek: 
 

 

 
 

Odznaka za staż. 
 

Przyznawana za 5 lat bycia w środowisku 21. Ma formę żółtego prostokącika. 
Kolejne 5 lat oznacza się białym pionowym paskiem w poprzek odznaki. 

 
 

 
 

Odznaka wygi. 
 

Przyznawana jest na 6., 11., 16. itd. obozie. Liczą się też zimowiska oraz obozy poza 
środowiskiem 21. Liczy się też uczestnictwo w co najwyżej trzech koloniach 
zuchowych. Jest to żółty prostokącik z czerwonym trójkącikiem. 

 
 

 
 

Desperatka. 
 

Przyznawana jest za przeżycie dość niebezpiecznej, mocno stresującej  
i nieprzyjemnej sytuacji podczas działalności w drużynie. Jest to żółty prostokącik  
z koniczynką po środku. 

 
 

 
 

Odznaka za kwaterkę. 
 

Przyznawana jest za udział w kwaterce obozu stałego. Ma formę czerwonego 
prostokącika z żółtym trójkątem. Kolejne udziały są odznaczane pionowym białym 
paskiem w poprzek odznaki. 

 



 16 

 
 

Odznaka od zuchów aż do szarż. 
 

Przysługuje człowiekowi, który w Środowisku 21. był zuchem, harcerzem, harcerzem 
starszym, wędrownikiem i został instruktorem. Jest to czerwony prostokącik  
z koniczynką po środku. 

 
 

Inne tradycyjne odznaki to odznaka Kręgu Instruktorskiego (przyznawana za zasługi 
przez 21. KI, który obecnie nie istnieje) i odznaka "ucho żbika", przyznawana przez 
środowisko za wyjątkowe zasługi -- upoważnia do naszycia sobie stylizowanego 
ucha żbika na chustę ;) 
 
Źródło: strona www 21 WDH „Żbiki” 

 
 

Listopadowe anomalie AD 2008... 
 

   
 

8 listopada 2008     - Kwitnące róże -     23 listopada 2008 
Zdjęcia: Lech Sierpiński 

 
 
 

 
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               : Ewa Majchrzak   
 

 


