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Ż Y C Z E N I A 
 

Jest taki zwyczaj już od stuleci, 
że ludziom dorosłym 

życzy się zwykle pociechy z dzieci. 
- Pociechy z córki! Pociechy z syna! - 

życzymy tacie przy imieninach. 
 

Mama dostaje piękne laurki: 
- Pociechy z syna! Pociechy z córki! 

Dziadkom się życzy pociechy z wnucząt, 
nauczycielom – z tych, których uczą. 

 
Jak Polska długa, hasło w kraj leci: 

- Pociechy z dzieci! Pociechy z dzieci! 
Trafia to hasło pod wszystkie strzechy. 

A dzieciom, to nikt nigdy nie życzy 
z dorosłych pociechy... (...) 

                                                                                        Wanda Chotomska 

 
Wszystkim Dzieciom, Małym i Dużym, Młodszym i Starszym, 
pociechy z dorosłych – życzą – Seniorzy... 
 
 

Źródło: //persjado.eu/  
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WSPOMNIENIA... 
 

Uralska wyprawa, czyli co wędrownik potrafi (2) 
 
 
Nieprzebrane kilometry 
 

Jadąc na obóz np. w Bieszczady czasem 
marudziliśmy, że tak długo jedzie się pociągiem w ten 
kraniec Polski. Teraz natomiast rozpoczęliśmy podróż 
trwająca około dwie i pół doby. I to w jedną stronę. Po 
drodze na szczęście 9 godzin spędziliśmy w Moskwie na 
zwiedzaniu Placu Czerwonego, licznych cerkwi, Arbatu 
oraz oglądaniu co najmniej kilku z 7 „pałaców kultury”.  

                                     
      Miasto bardzo ciekawe i 

zabraliśmy ze sobą stamtąd 
wiele wrażeń, choć 

najsilniejszym było chyba nagłe i niespodziewane 
popołudniowe oberwanie chmury, kiedy to w 7 minut 
(droga między stacją metra a wagonem naszego pociągu) 
zostaliśmy całkowicie przemoczeni, a połowa naszych 
chlebów przestała być pieczywem. Na wyschnięcie 
mieliśmy najbliższe 30 godzin w pociągu, z którego widok, 
aż do dalekiej północy, przedstawiał wyłącznie krzaki 
chroniące tory przed zimowymi śniegami.  Na dalekiej 

północy można było podziwiać 
krajobrazy tylko dlatego, że tam 
nic nie odrasta od gleby na wyżej 
niż ok. 30 cm. Podróż, poza zajęciami programowymi, 
urozmaicały nam przystanki na posiłki, podczas których 
cały pociąg wylegał na perony, na których mnóstwo 
różnych pań sprzedawało gorące pirożki (do wybory z 
kapustą, kartoflami lub mięsem), owoce, domowej roboty 
soko-dżemy (trudno dokładnie stwierdzić), a także 
włoszczyznę i ziemniaki, niedostępne dalej na północ. 
Zdecydowanie ten fragment podróży był dla nas równie 
egzotyczną atrakcją jak dla wszystkich pasażerów i pani 

konduktor byliśmy my. Szczególnie wszyscy się zdziwili 
gdy wysiedliśmy w końcu mniej więcej w szczerym polu na 

przystanku do niedawna zwanym „1km” z uwagi na fakt, że było to miejsce 
odróżniające się od innych tylko tym, że jest odległe o 1 km od granicy 
euroazjatyckiej. Obecnie stoi tam również budynek kolejowy z tabliczką „Polarnyj 
Ural”. 

 

Na Dworcu Centralnym. 

Kasia Lewińska w 
Moskwie. 

Logistyka 
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Komar nie taki straszny jak… 
 

Wysiadając z pociągu również 
zaczęłam mieć wrażenie, że robimy coś 
dziwnego, czego normalni ludzie raczej 
nie praktykują. Gdy pociąg odjedzie 
zostaniemy ładny kawałek od 
najbliższej cywilizacji w miejscu, na 
którym kończy się zasięg naszego 
wypożyczonego na sytuacje awaryjne 
telefonu satelitarnego zdani na własne 
siły, umiejętności i zapasy oraz 
skuteczność moskitier w ochronie przed 
krwiożerczymi komarami, przed którymi 
ostrzegały nas wszystkie internetowe 

relacje turystów.  Nie było jednak nad 
czym deliberować, więc pomachawszy 
współpasażerom na pożegnanie 

udaliśmy się mniej więcej w kierunku spodziewanej drogi prowadzącej w głąb gór. 
„Mniej więcej”, ponieważ pojęcie „droga” na Uralu jest pojęciem względnym. Otóż 
jedynym pojazdem, który czasem porusza się po tych okolicach jest gąsienicowy tzw. 
wiezdjechod, który jadąc niszczy pod sobą roślinki i w ten sposób tworzy drogę mniej 
więcej na 10-15 lat (dopóki roślinki nie odrosną).  

 

      
Granica Europy i Azji 

Uczestnicy wyprawy, od lewej: Michał Pilipczuk, Janek Inowolski, Adam „Dziabąg” 
Mizerski, Paweł Szostek, Magda Czarnecka, Kasia Lewińska, Piotrek Kuczyński, 
Norbert Targosz, Krzyś Widłak, Paweł Dąbrowski. Paweł Frączak, Kasia Biestek, 
Arek Betkier, Michał Korch, Ela Jankowska, Alek Jankowski, Ola Dmowska, Kamil 

Kukołowicz, Marcin Pilipczuk, Kasia Gajewska. 

Michał Korch już na Uralu. 
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Ponownie dzięki opisom wziętym 

z Internetu udało nam się ocenić które z 
zaznaczonych na naszych mapach dróg 
mają szansę nadal istnieć, więc nie 
mieliśmy problemów orientacyjnych, 
zwłaszcza, że poruszaliśmy się głównie 
dolinami. Trudno z resztą poruszać się 
tam inaczej biorąc pod uwagę brak 
jednolitego grzbietu górskiego w tym 
rejonie oraz kamienistość wzniesień – 
Ural to góry bardzo stare, więc mocno 
zerodowane. Otaczały nas więc strome i 
bardzo kamieniste zbocza zakończone 
szerokimi wypłaszczeniami. Pierwsze 
dwa dni wędrówki cieszyliśmy się 

względnie dobrą pogodą, pięknymi widokami i zupełnym pustkowiem jeśli chodzi o 
obecność innych ludzi. Jedynie komary rzeczywiście skutecznie motywowały nas do 
szybkiego kończenia postojów oraz zniechęcały do pozostawania poza namiotem w 
obozowisku. Pogoda zaczęła się psuć następnego dnia, kiedy postanowiliśmy zrobić 
dzień odpoczynku, a wycieczka „na lekko” odnalazła opuszczoną bazę geologiczną 
dokładnie „w środku niczego”.  

  
  Marcin Pilipczuk, Ola Dmowska i Kasia Biestek.                   Forsowanie przeszkód wodnych... 

 
Dzień Końca Świata 
 

Dzień później natomiast zniknęły komary. Powód tego zdarzenia był całkiem 
prozaiczny – otóż wiały tak silne wiatry, że w połowie dnia nam trudno było utrzymać 
się na nogach, a co dopiero takiemu stworzeniu jak komar. Gdy rano namioty zaczęły 
prawie odfruwać razem z nami podjęliśmy decyzję o przeniesieniu obozu do 
sąsiedniej doliny w nadziei, że będzie tam zaciszniej. W czasie naszego marszu do 
wiatru dołączył ulewny deszcz, który w rezultacie padał całkowicie poziomo. Podobno 
momentami deszcz zamieniał się w grad, ale szczerze mówiąc ja nie zauważyłam 
istotnych zmian aury, szczególnie, że podziwianie prawdziwych ścian deszczu oraz 
wielkich fal na mijanych jeziorkach szybko traci na atrakcyjności gdy trzeba się co 
chwila zmagać z porywami wiatru o utrzymanie pozycji pionowej. Warunki były tak 
niesprzyjające, że zdecydowaliśmy się na tylko jeden dłuższy postój tego dnia 

 

Ural w słońcu (wyjątkowo)... i Arek Betkier. 
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– mijaliśmy bowiem tylko jedno miejsce, 
gdzie załom kilku kamieni choć odrobinę 
chronił przed lodowatymi powiewami. Przed 
sobą mieliśmy jednak napawającą nadzieją 
perspektywę końca doliny i strumienia, po 
przekroczeniu którego chcieliśmy się rozbić 
w bardziej osłoniętym miejscu. Gdy już 
mocno zmarznięci i przemoczeni dotarliśmy 
do owego strumienia okazało się, że 
przeistoczył się on w rwącą rzekę, której 
próby przekroczenia kończą się kąpielą 

plecaka. Krótki zwiad pokazał, że w okolicy 
nie ma również miejsc, w których wieje 

jakkolwiek mniej, nie wspominając o cały czas ulewnym deszczu. Sytuacja stawała 
się coraz mniej zabawna. Cóż, musieliśmy przetrwać noc i następnego dnia ruszyć 
dalej, w górę strumienia. Mocno problematyczne stało się rozbicie namiotów, które w 
tych warunkach działały jak żagle. Jednak, niejedno już razem przeszliśmy, teraz też 
damy radę. Zabraliśmy się za stawianie namiotów: po 10 osób do jednego, by nie 
odleciał. Zużyliśmy całą zapasową linę na odciągi przyczepiane gdzie tylko można, 
chłopcy przyłożyli linki i szpilki 
kamieniami tak, że dookoła powstawały 
kopczyki kotwiczące nasze schronienie. 
Te misterne konstrukcje targane cały 
czas wiatrem izolowaliśmy następnie od 
środka foliami NRC, karimatami i 
plecakami. O gotowaniu obiadu nie 
mogło być mowy, więc przebrani w 
suche rzeczy, zapakowani w ciepłe 
śpiworki i napojeni herbatą z termosów 
zjedliśmy suchy prowiant i zaczęliśmy 
akcję wspólnego grzania. Z nadzieją na 
lepsze jutro, dzień ten ochrzciliśmy 
mianem „Dnia Końca Świata”. 

c. d. n.  

 
    Wiatroodporne obozowisko. 
                                                                                          Tekst i zdjęcia: phm. Katarzyna Lewińska. 
                                                                                                             Drużynowa 21 WDW „Stare Żbiki” 
 
Artykuł opisujący eskapadę obozową XXI WDW „Stare Żbiki” na Ural Polarny w roku 2007, powstał dla 
miesięcznika „Czuwaj” w ramach umowy z redakcją w sprawie patronatu medialnego. Za zgodą 
Redaktora Naczelnego został udostępniony „XXI Naszej Drużynie”, za co serdecznie dziękujemy! (LS) 

Wiatr vs namiot... i Janek Inowolski 

Po końcu świata - nigdzie nie idziemy, tu jest 
sucho. Kasia Biestek i Michał Korch. 
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REPORTAŻ. 
 
V WIOSENNY BIWAK RODZINNY „ŁĄKI 2008”. 
 
 Zgodnie z coroczną tradycją Harcerskiego Kręgu Seniorów XXI i 21 Szczepu 
Wiecznie Młodej Puszczy i Bardzo Starych Żbików 31 maja 2008 r. odbył się nasz 
seniorski Biwak. Tym razem nawet z możliwością noclegowania. Bazę stanowiła 
„Bajkowa Zagroda” w miejscowości Łąki k/Radzymina. 
 O godz. 9.00 spotkaliśmy się na parkingu szkolnym XIV LO, który zapewniła 
nam niezawodna druhna Ula Dzwonowska, specjalnie przybyła w tym celu, bo 
zaangażowana w matury, nie mogła wziąć udziału w biwaku. Bardzo tego żałujemy. 
 

           
Druhna Ula Dzwonowska „na posterunku”. (EM)         Na parkingu.  Janek Grzesik, jego żona Marysia,  
                                                                                      Leszek Sierpiński i Krzysiek Paczkowski. (EM) 

              
       Ula Dzwonowska, Hania Sroczyńska,                     Hania Tomassi-Morawiec i Ania Mydlarz. (LS) 
                  Krzysiek Paczkowski. (LS) 

              
Do dyskutujących dołącza Ewa Majchrzak..(LS)                 i Leszek Sierpiński... (LS) 
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 W międzyczasie druh Krzysiek Piętak rozdawał wszystkim obecnym zadania 
„autoczłapowe” do realizacji w czasie dojazdu. Trzeba zaznaczyć bardzo wysoki 
poziom przygotowania zadań i materiałów. Druhu Krzysztofie – bardzo dziękujemy. 
 

               
    Janek Grzesik już pracuje nad zadaniami.                              Wyjaśnianie wątpliwości... (LS) 
     Kibicują mu: żona i Krzysiek Piętak. (LS) 
 

 Około 9.30 wszystkie załogi były na trasie „autoczłapu”. Ewa Majchrzak i ja, 
jako organizatorzy, nie biorąc udziału w zawodach, mogliśmy podziwiać po drodze ile 
trudu wkładają nasi współplemieńcy w rozwiązywanie zadań. Największy „tłum” 
widzieliśmy przy cmentarzu w Radzyminie. W Radzyminie też, na przystanku PKS, 
spotkaliśmy się ze współuczestniczącymi w naszym biwaku: XXI Warszawską 
Drużyną Harcerek „Puszcza” i 2 Próbną Raszyńską Drużyną Harcerską „Rogate 
Dusze”. Charakterystyczne dla obu drużyn były... olbrzymiej wielkości plecaki i 
przytroczone do nich różne mniej lub bardziej harcerskie akcesoria. Nogi się pod 
nami ugięły, choć do przejścia było tylko 5 kilometrów. Mimo gorących jak 
temperatura powietrza protestów, w ramach bratniej pomocy ulokowaliśmy te 
wszystkie „trzydrzwiowe szafy” w camperze druha Piętaka, co dawało gwarancję, że 
zaprzyjaźnione drużyny dotrą na miejsce biwaku bez szwanku i w miarę na czas. 
 

     
                                            Obie drużyny harcerskie w Radzyminie. (MK) 

 
 Mogli też nasi młodzi przyjaciele zapoznać się z zadaniami „autoczłapu” 
dotyczącymi Radzymina. Po odnalezieniu II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. 
Konstytucji 3 Maja i ustaleniu patrona (Cyprian Kamil Norwid), obliczeniu azymutu 
wschodniej wieży kościoła patrząc od czapki Kościuszki (0º / 360º) i zapoznaniu się 
komu wręcza odznaczenie generał Józef Haller (porucznikowi Stanisławowi 
Szymańskiemu), nic nie stało na przeszkodzie by udać się w drogę do „Bajkowej 
Zagrody” w Łąkach. 
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W marszu...                                         (MK)               I na postoju... Agnieszka Wojtkowska i Dominika           
                                                                                   Bała z 2 PRDH. (MK) 

     
                                                               Widoki... łąkowe... (MK) 
 

 Około godziny 13.00 wszyscy biwakowicze byli na miejscu. Trzeba przyznać, 
że „trochę” czasu zabrały nam seniorom sprawy organizacyjne, a młodzieży 
adaptacyjno - organizacyjno – wypoczynkowe. Kadra pracowała... 
 

          
    Komendant i Oboźny przy rozkazie...                   Skarbek, Oboźny i Komandor „Autoczłapu” czyli 
  Dżim Grunduls i Leszek Sierpiński (EM)                   Hania Tomassi-Morawiec, Leszek Sierpiński 
                                                                                                         i Krzysiek Piętak. (JŻ) 
 

 Około godziny 14.00 przystąpiliśmy do zbiórek apelowych, przed którymi 
ustalono zastępowych w poszczególnych elementach naszego ugrupowania. I tak 
druhna Hania Sroczyńska została zastępową zastępu „HKS XXI’ (seniorzy), druhna 
Kasia Pacuszka zastępową zastępu „Puszcza” (XXI WDH-ek „Puszcza”) i druhna 
Agnieszka Wojtkowska zastępową zastępu „Rogate Dusze” (2 PRDH „Rogate 
Dusze”).  
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Zastęp „HKS XXI”. Od lewej Krzysiek Paczkowski             Zastęp „Puszcza”. Od lewej Agnieszka 
  Ewa Lorenc, Ania Mydlarz, Krzysiek Piętak,                               Wojtkowska, Marta Kosior. (LS) 
  Hania Tomassi-Morawiec, Zbyszek Borodzik, 
Krysia Grunduls, Ewa Majchrzak, Janek Grzesik. (LS) 
 

                            
Zastęp „Rogate Dusze”. Od lewej Ania Kostera,                           Komendant Dymitr Grunduls 
 Agnieszka Wojtkowska, Grześ Giedyk, Daniel                           i oboźny Leszek Sierpiński. (KP) 
Kuberczyk, Miłosz Jura, Dominika Bała, Kacper 
                       Sadowski. (LS) 
 

            
         Druhu oboźny, zastępowa... Hanna                      Druhu Komendancie, Lech Sierpiński – oboźny 
   Sroczyńska... Kasia Pacuszka... Agnieszka                                        melduje... (EM) 
              Wojtkowska... melduje. (KP) 
 

Po meldunkach i hymnie oboźny odczytał rozkaz: 
 

„Komendant  V Wiosennego Biwaku Rodzinnego XXI Szczepu Wiecznie Młodej Puszczy i 
Bardzo Starych Żbików „Bajkowa Zagroda” w Łąkach. 31 maja 2008 r. 
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Rozkaz L. 1/2008 
 

1. Serdecznie witam wszystkich uczestników naszego Jubileuszowego Biwaku , a w 
szczególności XXI Warszawską Drużynę Harcerek „Puszcza” z drużynową druhną Martą 
Kosior oraz zaprzyjaźnioną 2 Próbną Raszyńską Drużynę Harcerską „Rogate Dusze” z 
drużynową druhną Anią Kosterą. Życzę wszystkim uczestniczkom i uczestnikom wspaniałych 
wrażeń i super zabawy. Jednocześnie informuję, że uchwałą wspólną Sejmu i Senatu RP rok 
obecny został ogłoszony „Rokiem Andrzeja i Olgi Małkowskich”. 

2. Powołuję Radę Biwaku w składzie: 
- druhna Ewa Majchrzak, 
- druhna Hania Tomassi – Morawiec, 
- druhna Marta Kosior, 
- druhna Ania Kostera, 
- druh Leszek Sierpiński. 

3. Podaję do wiadomości następujący program Biwaku na dni 31 maja – 1 czerwca 2008  
- 11.30 – 13.00 gra terenowa XXI WDHek „Puszcza” prowadząca druhna Marta Kosior, 
- 13.00 – 13.45 posiłek obiadowy, odpowiedzialna druhna Ewa Majchrzak, 
- 14.00 – 16.00 gra terenowa 2PRDH „Rogate Dusze” prowadząca druhna Ania 

Kostera, 
- 16.00 – 18.00 czas wolny dla uczestników, wspomnienia i pogaduchy, grilowanie -  

odpowiedzialny druh Janek Grzesik, 
- 18.00 – 20.00 Ognisko Obrzędowe, prowadzący druh Dżim Grunduls i druhna Hania 

Sroczyńska, 
- 20.00 – 20.45 posiłek kolacyjny, przygotowuje zastęp „Puszcza”, 
- 20.45 –  śpiewanki przy ognisku dla chętnych, prowadząca druhna Ewa Majchrzak, 
- 20.45 – 22.00 toaleta wieczorna dla nie ogniskujących, 
- 22.00 capstrzyk, 
- 22.00 – 8.00 cisza nocna, odpowiedzialne druhny Marta Kosior i Ania Kostera, 
- 8.00 pobudka 
- 8.00 – 8.20 gimnastyka poranna, prowadzący druh Leszek Sierpiński, 
- 8.20 – 9.00 toaleta poranna, 
- 9.00 – 9.45 posiłek śniadaniowy, przygotowuje zastęp „Rogate Dusze”, 
- 9.45 – czas do dyspozycji zastępów. 

4. Służbę w dniu 31 maja – 1 czerwca pełnią:  
- do ogniska zastęp „HKS XXI”,  
- od ogniska do capstrzyku zastęp „Puszcza”, 
- od pobudki do śniadania włącznie zastęp „Rogate Dusze”. 

            Wartę w godzinach 22.00 – 8.00 pełnią zastępy „Puszcza” i „Rogate Dusze” wystawiając 
            dwuosobowe godzinne patrole mieszane, dowódcą warty druhna Marta Kosior,  
            rozprowadzająca druhna Ania Kostera. 
 Zastępy służbowe:  

- obiad i grilowanie zastęp „HKS XXI”, 
- kolacja zastęp „Puszcza”, 
- śniadanie zastęp „Rogate Dusze”. 

5. Mianuję kadrę Biwaku: 
- I zastępca komendanta druhna Marta Kosior, 
- II zastępca komendanta druhna Ania Kostera, 
- oboźny – druh Leszek Sierpiński. 

Kadrę Biwaku stanowią też: 
- druhna Ewa Majchrzak, 
- druhna Hania Tomassi – Morawiec, 
- druhna Hania Sroczyńska, 
- druh Krzysztof Piętak. 

Mianuję funkcyjnych Biwaku: 
- kwatermistrz – druhna Ewa Majchrzak, 
- skarbek – druhna Hania Tomassi – Morawiec, 
- kronikarz – druh Piotr Dzięciołowski, 
- fotografowie – druhowie Tomek Gutry i Jacek Żórawski. 

Zatwierdzam skład zastępów: 
- zastęp 1 – „HKS XXI” , zastępowa druhna Hania Sroczyńska, 
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- zastęp 2 – „Puszcza” zastępowa druhna Kasia Pacuszka, 
- zastęp 3 – „Rogate Dusze” zastępowa druhna Agnieszka Wojtkowska. 

      6. Wyróżnienia: 

 a) informuję, że druh Tomasz Gutry za działalność na rzecz demokracji w Polsce odznaczony    
     został Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Gratuluję i życzę wszystkiego  
     najlepszego w dalszej pracy i życiu osobistym; 
 b) minęła 10 rocznica powołania Harcerskiego Kręgu Seniorów XXI Warszawskich Drużyn 
     Harcerskich i Zuchowych im. hm. Czesława Jankowskiego. Zbiegła się ta rocznica z  
     wydaniem „Albumu Historycznego” przez druha Jana Wawszczyka. Udzielam pochwały  
     i gratuluję; 
 c) na wniosek Rady Biwaku za wierne przywiązanie do Środowiska XXI Warszawskich 

    Drużyn Wędrowniczych, Harcerskich i Gromad Zuchowych oraz uczestnictwo we 
    wszystkich dotychczasowych Wiosennych Biwakach Rodzinnych 21 Szczepu Wiecznie 
    Młodej Puszczy i Bardzo Starych Żbików „Wieliszew – 2004”, „Brok – 2005”, „Modlin –  
    2006”, „Skuły – 2007” i „Łąki – 2008” wyróżniam tytułem „Żbikor - 2008” druhny i druhów: 

- Ewę Majchrzak, 
- Hanię Tomassi – Morawiec, 
- Zbyszka Borodzika, 
- Piotrka Dzięciołowskiego, 
- Dżima Grundulsa, 
- Tomka Gutrego, 
- Leszka Sierpińskiego. 

   wyróżnionym serdecznie gratuluję; 
d) dziękuję zastępowi organizacyjnemu naszego biwaku w osobach: 

- Ewy Majchrzak, 
- Hani Tomassi – Morawiec, 
- Ani Kostery, 
- Leszka Sierpińskiego 

      7. Z okazji przypadającego w dniu jutrzejszym „Dnia Dziecka”, wszystkim dzieciom małym 

          i dużym oraz tym, którzy za dzieci się mają, składam z tej okazji najlepsze życzenia 
          wytrwania w tym wieku i przekonaniu jeszcze długie lata, ponieważ z doświadczenia 
          niektórych tu obecnych można autorytatywnie stwierdzić, że są to najszczęśliwsze dni 
          naszego życia. A więc wszystkiego najszczęśliwszego i wspaniałej zabawy! 
 
                                                                                                               Czuwaj! 
                                                                                                    phm. Dymitr Grunduls” 

  

                    
          Komendant chyba zadowolony.(KP)                      Flaga na „maszcie”. (KP) 
 

 „Żbikory – 2008” (EM)  
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                                      Druhna Ewa Majchrzak karmiąca... Puszczę... (LS) 
 

                         
                                                                   I nie tylko... (LS) 
 

 Przed i po obiedzie harcerki i harcerze poszukiwali smoka, walczyli z nim 
niczym św. Jerzy, stawali w szranki w czasie turnieju rycerskiego... seniorzy „robili” 
za udomowione smoki... I nic się nikomu o dziwo nie stało. A wieczorem było 
ognisko. 
 

                          
                              Warunki były szczególne, ale nas takie drobnostki nie zrażają... (LS) 
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  Piotrek Dzięciołowski i Janek Kulczycki. (LS)                       Marysia Grzesik i Ania Mydlarz. (LS) 
 

 
Zapalił ognisko druh Tomek Gutry. (LS) 

 

            
             Już rozpaliło się ognisko... (LS)                           A tak wielki Indianin napiął wielki łuk... (LS) 
 

 A potem była noc. Warta. Księżyc na niebie i ciemny las za płotem. Mamy 
nadzieję, że doświadczenia zebrane w czasie naszego biwaku zaprocentują dalszą 
integracją naszego środowiska. Środowiska XXI Warszawskich Drużyn Harcerskich i 
Gromad Zuchowych. A może ktoś... kiedyś... pomyśli o Szczepie... przy ognisku... 
 
Tekst i opracowanie: Lech Sierpiński. 
Zdjęcia: MK – Marta Kosior, EM – Ewa Majchrzak, KP – Krzysztof Piętak, LS – Leszek Sierpiński, 
             JŻ – Jacek Żórawski. 
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POCZET XXI. 
 
Harcmistrz Czesław Marian JANKOWSKI. 

 
  „...Ojciec mój, Czesław Jankowski, adwokat, działacz 
społeczny, harcerz, varsavianista. Urodził się w Warszawie 
21 lipca 1880 roku z ojca Romana, fabrykanta powozów, i 
Wandy z Trapszów, córki Aleksandra ze znanej rodziny 
warszawskich aktorów. W roku 1906 poślubił Elżbietę ze 
Śliwickich, córkę Józefa, lekarza, i Zofii z Rodysów. Odkąd 
sięgają moje dziecinne wspomnienia – mówiliśmy o nim 
„Burek”. Skąd się to wzięło, nie wiem, ale tak nazywała go 
rozpieszczona dzieciarnia. Wziąłem sobie to przezwisko jako 
cichociemny pseudonim przy skoku do Polski. 
 Odkąd cokolwiek pamiętam, widzę jego niebieskie, 
uśmiechnięte oczy i kręconą czuprynę – z biegiem lat coraz 
mocniej przyprószoną siwizną, pamiętam energię i 
żywotność umysłu, słyszę jego głos, jak mi coś cierpliwie 

tłumaczy. Był mi przyjacielem i kolegą.  
Z opowiadań rodzinnych zapamiętałem jego uczniowską historię, głośną w 

Warszawie w końcu lat dziewięćdziesiątych. Będąc uczniem VII klasy w III 
Gimnazjum Męskim, na skutek szykan natury politycznej ze strony nauczycieli 
Rosjan na lekcji targnął się na swe życie, strzelając w otwarte usta z pistoletu. 
Przepis na nieuchronne samobójstwo niewiarygodnym zbiegiem okoliczności 
zawiódł. Kula utkwiła w czaszce, dokładnie między dwiema półkulami mózgu, nie 
naruszając jego funkcji. Wypadek przez kilka dni był sensacją Warszawy, a przez 
kilkadziesiąt lat przyczyną bólów głowy, na które skarżył się Ojciec przy zmianach 
pogody. Zaniepokojone tym wypadkiem rosyjskie władze szkolne umożliwiły mu 
dowolny wybór szkoły, z czego skorzystał, przenosząc się do V Gimnazjum, które 
ukończył w roku 1899. Studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim, które 
ukończył w roku 1904. W okresie walk o szkołę polską współpracował w 
organizowaniu strajków. Próba niedoszłego samobójstwa nie wyleczyła mojego Ojca 
z zapalczywości i gorących przekonań politycznych, o czym świadczył przestrzał ręki 
w pojedynku, pamiątka z lat studenckich, podczas których aktywnie współdziałał w 
organizowaniu strajków szkolnych w roku 1905. 
 Jako początkujący prawnik aplikował w kancelarii słynnego już wówczas 
obrońcy politycznego Stanisława Patka, z którym zachował przyjaźń i był jego 
pełnomocnikiem, gdy Patek sprawował godność posła Polski w Moskwie. Przez wiele 
lat był sekretarzem Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości, kuratorem 
domów na Kanonii. 

Po swym patronie adwokackim – wielkim kolekcjonerze – przejął zamiłowanie 
do zbieractwa. Pamiętam gabinet Ojca z bogatą kolekcją antyków, z rysunkiem 
Gierymskiego nad biurkiem i pyszną akwarelą Fałata nad mahoniową rekamierą (oba 
ukradło gestapo), z kolekcją polskiej porcelany i kryształów, numizmatów i 
emblematów wojskowych, z których dziwnym trafem zachował mi się mały ciemny 
Krzyż Virtuti Militari z 1831 roku. Obok gabinetu Ojca, zgodnie z adwokacką tradycją 
tamtych lat, była poczekalnia z dużą szafą biblioteczną, która zaraziła mnie Ojcowską 
namiętnością do varsavianów. Ocalało mi z Ojcowskiej biblioteki pięć tomów 
„Pamiętnika Warszawskiego” z 1815 – 1816 roku, znaczonych jego pieczątką z 
nazwiskiem na otoku i z harcerską lilijką pośrodku. 
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 Smaku antyków nauczyłem się dopiero później, ale pierwsze emocje 
kolekcjonerskie przeżywałem, gdy siedząc na kolanach Ojca, ostrożnie 
przewracałem kartki w grubym albumie znaczków pocztowych lub w dowód 
szczególnego zaufania wkładałem pęsetką znaczki do podręcznego klasera. 
„Tasmanię z tapirem” – pamiętam do dziś. 
 Przyjaźń i koleżeństwo z Ojcem zakwitły nowym blaskiem w harcerstwie. 
Harcerstwo było jego życiową pasją. Był jednym z założycieli harcerstwa w Polsce 
(wówczas jeszcze skautingu). W roku 1911 wchodzi w skład Naczelnej Komendy 
Skautowej dla drużyn zaboru rosyjskiego. Publikuje artykuły o problematyce 
skautowej w wydawanym w Warszawie czasopiśmie „Skaut”. W roku 1913 wraz z 
księdzem Kazimierzem Lutosławskim, Alojzym Pawełkiem i Henrykiem Sicińskim 
prowadzi kurs skautowy, organizowany przez Naczelną Komendę Skautową dla 
Warszawy. W grudniu 1913 roku na tymże kursie otrzymuje Krzyż Harcerski podczas 
pierwszej ceremonii wręczania nowo wprowadzonego odznaczenia (zamiast 
dotychczasowej lilijki) z rąk autora projektu krzyża księdza Kazimierza 
Lutosławskiego. Był drużynowym 3 WDH (Warszawskiej Drużyny Harcerskiej) przy 
szkole Konopczyńskiego. Na początku wojny 1914 działał jako współzałożyciel 
Polskiego Komitetu Pomocy Sanitarnej, późniejszego PCK. Po demobilizacji z 
wojska, do którego wstąpił ochotniczo w roku 1920, wrócił do umiłowanej pracy 
harcerskiej. Rezygnując z naczelnych stanowisk, prowadził jako drużynowy 21 WDH 
przy Szkole Mazowieckiej, do której chodziliśmy obaj z bratem. Drużyna, chyląca się 
do upadku, w chwili gdy Ojciec ją obejmował, wkrótce stała się jedną z czołowych 
drużyn warszawskich. Gdy będąc w klasie trzeciej, otrzymywałem z rąk Ojca – 
drużynowego krzyż harcerski, nie bardzo wówczas rozumiałem, dlaczego miał łzy w 
oczach. 
 Po kilku latach objąłem po Ojcu funkcję drużynowego 21 WDH. Wspólnie z 
Ojcem byliśmy w 1929 roku w Anglii na Jamboree w Arrow Park pod Liverpoolem, on 
jako drużynowy pierwszej reprezentacyjnej drużyny warszawskiej, ja jako zastępowy 
„Czapli” w tejże drużynie. Nie byle jakiego zastępu! Wygraliśmy międzynarodowy 
konkurs, kto szybciej zagotuje wodę na ognisku i zaparzy herbatę dla 
odwiedzającego nasz obóz sędziwego założyciela skautingu generała Baden – 
Powella (do dziś podejrzewam, że woda nie była zagotowana). 
 W roku 1934 Ojciec mój został zwolniony ze stanowiska Kierownika Biura 
Dochodzeń Dyscyplinarnych Zarządu Miasta przez sanacyjnego komisarycznego 
prezydenta miasta Kościałkowskiego, ponieważ – jak mówiono _ w sposób zbyt 
dosłowny i bezkompromisowy rozumiał wysunięte przez tego prezydenta hasło: 
„Każdemu obywatelowi należy się szklanka czystej wody”. 
 Jakże zazdrościłem Ojcu jego młodości pełnej przygód politycznych i 
wojennych ja, student Wydziału Architektury, do którego uśmiechało się życie 
wygodne i jak mi się wówczas wydawało, w miarę nudne i całkowicie uregulowane...” 

„... Rozmawiałem długo z ojcem. Oceniał sytuację bardzo pesymistycznie. Był 
czwartek 31 sierpnia. Starałem się go przekonać, że nie jest tak źle ...” 
 „...Rozstałem się z Ojcem 3 września 1939 roku na Dworcu Głównym w 
Warszawie. Widzę w tłumie jego siwą głowę i gest ręki, którym dodawał mi otuchy na 
drogę...” 

„... Ojciec podczas wrześniowej obrony Warszawy był komendantem Obrony 
Przeciwlotniczej w IV Dzielnicy, za którą to służbę otrzymał Krzyż Walecznych po raz 
trzeci od dowódcy Armii Warszawa gen. Juliusza Rómmla (załącznik do Rozkazu z 
28.IX.1939 –OPL Warszawa). Szybko otrząsnął się z przygnębienia po upadku 
Warszawy. Od pierwszych miesięcy okupacji był aktywny w SZP – ZWZ. Do ostatka 
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pozostał wierny swym dwóm życiowym pasjom: harcerstwu i Warszawie. Na 
przełomie lat 1939 i 1940 podejmował próby scalenia rozdrobnionych poczynań 
organizacyjnych młodzieży harcerskiej. Był pierwszym komendantem „Żbika”, 
oddziału bojowego, który powstał w październiku 1939 r. z 21 Warszawskiej Drużyny 
Harcerskiej. Po śmierci ojca   oddziałowi, który nadal skupiał harcerzy z dawnej 21 
WDH, nadano kryptonim „Żwawy Burek”, co było harcerskim pseudonimem ojca. 
 Varsavianista, długoletni sekretarz Zarządu Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami Przeszłości, uczestniczył w oficjalnej interwencji u władz niemieckich w 
sprawie ochrony spalonego i zdewastowanego Zamku Królewskiego. Na własną rękę 
prowadził kartotekę volksdeutschów, którą gestapo znalazło podczas 
aresztowania...” 

„...My wszyscy jesteśmy zdrowi, choć nam jest tak jak wszystkim 
niewypowiedzianie ciężko, nie tracimy nadziei...” – napisał do Francji...” 
 „...W lutym 1940 roku wysłał mi przez okazję do Francji zdjęcie. 
Dziesięciomiesięczna wówczas Magdalenka, z zawadiacko zaczesanym lokiem, 
siedzi uśmiechnięta na łóżku. Zdjęcie odnalazło mnie w Secteur Postal 117 na linii 
Maginota. Na odwrocie zapisałem datę otrzymania przesyłki: 27 kwietnia 1940 r. 
Tydzień po aresztowaniu ojca. 
 Przyszli po niego 20 kwietnia 1940 roku o szóstej rano. Dwóch cywilów i 
czterech umundurowanych gestapowców z bronią w ręku. Było to pierwsze, na 
szeroką skalę przeprowadzone, aresztowania wśród adwokatury warszawskiej. Po 
kilkugodzinnej rewizji zabrali go na Szucha. Resztę domowników zamknęli w 
kancelarii i plądrowali mieszkanie. Broni i gazetek ukrytych w piecu nie znaleźli ...” 

„... Dostałem list z Warszawy. Nie małą, ukradkiem przemycaną karteczkę, ale 
prawdziwy list od Zosi, wysłany pocztą. Niebieski znaczek z Rydzem Śmigłym z 
czarnym nadrukiem: General Gouvernement i hitlerowski orzeł nad wieńcem ze 
swastyką. 

List przyszedł drogą przygotowaną przez Polski Czerwony Krzyż. Z Warszawy 
przez skrzynkę pocztową N 506 w Lizbonie do Londynu i odnalazł mnie w St. 
Andrews. Przyszedł stosunkowo szybko. Wysłany w końcu października 1940 roku, 
po miesiącu był w Portugalii – po dwóch trafił do mnie w Szkocji. Na kopercie ślady 
wojny: banderole, pieczęcie i numery cenzury. „Geöffnet-Oberkommando der 
Wehrmacht” , „Opened by Examiner 783”, kolorowe numery 5254, 3110. Ale adres 
nadawcy w Warszawie, na przekór wojnie, bez zmian: aleja Niepodległości 216. Tylu 
obcych ludzi otwierało już tę kopertę przede mną, znało treść listu, który miałem za 
chwilę przeczytać. Może zapisali ją gdzieś w obojętnej kartotece. 

Tak się dowiedziałem o śmierci Ojca. 
Umarł w lipcu nagle na serce – pisała Zosia...” 

 „...Umarł nagle na serce”. 
 Nie podejrzewałem wówczas w Szkocji, że nawet to lakoniczne i bardzo 
prawdopodobne zdanie jest umownym szyfrem, niezbędnym wobec niemieckiej 
cenzury, że Ojciec został aresztowany przez gestapo i rozstrzelany w Palmirach ...” 

„... Mimo ostrzeżenia na wiadomość o aresztowaniu Ojca Andrzej poszedł z 
żoną do kościoła, oboje przystąpili do komunii, po czym zgłosił się na Szucha. Łudził 
się, że w ten sposób uratuje ojca. 
 Ojciec i brat siedzieli na Pawiaku, przysyłali grypsy. Matka i siostra wysyłały im 
paczki żywnościowe. Szukały pośredników, żeby ich uwolnić za umiejętnie wręczoną 
łapówkę. W czerwcu grypsy się urwały. Usłużny volksdeutsch, „ludzki człowiek”, p. S. 
Zamieszkały Piękna 61, brał nadal pieniądze i nie szczędził uspokajających 
wiadomości ...” 
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„... Adwokat Władysław Kempfi, więzień Pawiaka – wspomina o 
przygotowaniach na Pawiaku do wywózki do Palmir: 
 „Po kilkunastu dniach zaczęły się przegrupowania, ciągłe zbiórki na dziedzińcu 
więziennym, po których nie wracało się już do swoich cel poprzednich. Zaczęto 
wtedy mówić o transporcie do obozu koncentracyjnego. W czasie takich zbiórek 
chodzili wzdłuż szeregów gestapowcy i orientując się „po twarzach”, wyciągali 
niektórych więźniów i przydzielali ich do innych grup. Byli to więźniowie potrzebni 
gestapowcom do prowadzonych przez nich dochodzeń bądź też przeznaczeni do 
„Palmir”. Widziałem jak w ten sposób wyciągnięto z szeregów adwokata Czesława 
Jankowskiego, znanego działacza harcerskiego.” 
 Może przeżyłby obóz koncentracyjny ? ...” 
                                                                               Stanisław JANKOWSKI „AGATON” 
                                                                                „Z fałszywym ausweisem w prawdziwej Warszawie” 
                                                                                                                  PIW 1988 

 
„JANKOWSKI Czesław Marian – ur. 20.07.1881 Warszawa – zg. 21.06.1940 Palmiry 
phm = hm rozkaz Naczelnictwa ZHP nr 16 z dn. 02.07.1923 Warszawa. 
 

W harcerstwie od 1911, jawny przedstawiciel Naczelnej Komendy Skautowej 
w Warszawie 1911 – 15, drużynowy 3 Drużyny Skautowej w Warszawie 1914 – 15, 
przewodniczący Naczelnej Komendy Skautowej w Warszawie 1912 – 16, skarbnik 
ZHP i członek Naczelnictwa ZHP 1920, członek Komisji Osobowej Głównej Kwatery 
Męskiej 1921 – 23, członek Komisji Rewizyjnej Naczelnictwa ZHP 1921 - ? i 1935 - ?, 
drużynowy 21 Drużyny Harcerzy w Warszawie 1927, referent drużyn szkół 
powszechnych Głównej Kwatery Męskiej (Główna Kwatera Harcerzy) 1930 – 33, 
kierownik Wydziału Drużyn Szkół Powszechnych Komendy Chorągwi Warszawskiej 
Harcerzy 1932 – 34, zastępca komendanta Chorągwi Warszawskiej Harcerzy 1934 – 
35, przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej Komendy Chorągwi Warszawskiej 
Harcerzy 1935 – 36, opiekun 21 Drużyny Harcerzy w Warszawie ? - 1939, 
komendant harcerskiej organizacji „Żbik” (21 Drużyna Harcerzy) w Warszawie 1939 – 
40.” 
                                                      Kazimierz JARZEMBOWSKI, Ludmiła KUPRIANOWICZ  
                                                     „Harcmistrzynie i Harcmistrze ZHP mianowani w latach 1920 – 1949” 
                                                                                            Kraków 2006 
 

 
                                Cmentarz w Palmirach.             Zdjęcie: Urszula Dzwonowska. 
                                                                                                                 Opracował: Lech Sierpiński 
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ŚPIEWNIK XXI. 
 

Ż B I K 
 
1. Jest w Warszawie oddział zwany 
    „Żbikiem” – zna go świat. 
    Zacnych mężów ród wybrany 
    Sam rycerzy kwiat. 
 

2. Każdy tu się dobrze czuje 
    Jeśli chłop jak ćwik. 
    Reguł trzy obowiązuje – 
    Stosuj je – toś „Żbik”. 

 
3. Trzeba dzień i noc pracować, 
    Dla pośpiechu stać. 
    Obiad jadać tylko w święta. 
    A, broń Boże , spać. 

 
4. Lecz to wszystko nie jest ważne. 
    Każdy z nas to wie – 
    Kto nie w „Żbiku” na pociechę 
    Niechaj śpi i je. 

 
5. Niechaj patrzy się z zazdrością, 
    Jak tu dobrze nam. 
    A gdy chętkę już poczuje, 
    Niech tu wstąpi sam! 

 
6. Pozna, że kto wszedł do „Żbika” 
    Stracił serce swe. 
    Jaki morał stąd wynika – 
    O tym każdy wie. 

 
Autor słów nieznany. Melodia ludowa – „Na Wojtusia iskiereczka z popielnika mruga”. 
Piosenka powstała zapewne z początkiem 1944 r. 
(Andrzej Czałbowski & Rafał E. Stolarski – >Żbik< Harcerski Oddział Wojskowy. 2 Harcerska Bateria 
Artylerii Przeciwlotniczej.) 
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ŚWIĘTO TATY. 
 

Dzisiaj dzień Taty, mojego Taty 
i wszystkich ojców na świecie. 

Niosę dla Taty z ogródka kwiaty. 
Co swoim Tatom niesiecie? 

 
Kwiatka nie macie? 

Zarzućcie Tacie 
na szyję ciepłe ręce, 

mówiąc do ucha: 
- Tatku, posłuchaj, 

chcę Cię uściskać, nic więcej! 
 

                                                                                                                 
Hanna Łochocka 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      Źródło: //persjado.eu/ 
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KRONIKA XXI. 
 

6 Czerwiec 1948   
 „...Odbyła się zabawa taneczna zorganizowana przez naszą drużynę. ...” 
„Nasza Drużyna - czasopismo 21 WDH nr 6-7  z 25 czerwca 1948 r.” 
 

13 Czerwiec 1948  
 „...Miał miejsce bieg na sprawność kolarza; trasa biegła do Modlina. ...” 
„Nasza Drużyna - czasopismo 21 WDH nr 6-7  z 25 czerwca 1948 r.” 
 

25 Czerwiec 1948   
Ukazuje się „Nasza Drużyna” – czasopismo 21 WDH - Nr 6-7. 
Redaktor odpowiedzialny: Zbigniew Martyński. 
Współpracownicy: A. Śmietanko, J. Filiński, A.  Małek 
 

„...Numer szósty ”Naszej Drużyny”, który z przyczyn niezależnych od Redakcji nie 
mógł być wydany w m-cu maju, ukazuje się łącznie z numerem siódmym naszego 
pisma.                                                                                                          Redakcja...” 
 

„...MIESIĄC WIELKIEJ PRÓBY 
     Każdego młodzika przed wyjazdem na obóz dręczy dziwne, ale również podnieca- 
jące pytanie: ”Jak to tam będzie?” 
     Otóż chciałbym Wam dzisiaj uchylić rąbka tajemnicy, powiedzieć szeptem, że owo 
nieznane to wielka przygoda. 
     Dlaczego akurat wielka przygoda, i do tego trwająca cały miesiąc – może słusznie 
ten i ów zapytać – przecież i tak musimy przez ten miesiąc jak ludzie jeść, pić, spać, 
wstawać rano jak co dzień, a do tego jeszcze pracować! 
     Musimy robić tysiąc czynności powtarzanych co dzień w domu, i to ma być no- 
wość – to ma być przygoda? 
     A właśnie – tak. 
     Jest kilka takich dziwnych rzeczy, które robią z obozu – miesiąc pełni życia, mie- 
siąc radości, miesiąc przyjaźni i braterstwa. 
     Pierwsza przygoda – to zmiana miejsca zamieszkania. Przeważnie każdy z nas, 
mieszczuchów, gnieżdżących się od dziesięciu miesięcy w murach lubi się wyrwać 
poza miasto, choć na Bielany czy do Lasek lub Leśnej Podkowy, ciągnąć pełną 
piersią ożywczego powietrza, poleżeć w słońcu na trawie, wykąpać się w jakimś 
stawku, zobaczyć to i owo. 
     A cóż dopiero, jeżeli wyjeżdżamy prawie nad samo morze, w zupełnie nam 
nieznane okolice, gdzie mamy las, mamy jezioro, mamy nowych ludzi, nowe twarze, 
nowe obyczaje, gdzie mamy pokazać swoją najlepszą, najcenniejszą cechę, - 
kulturę, niesioną z miasta. 
     A więc po pierwsze przenosimy się w inne strony, w krainę nieznaną – w krainę 
przyszłych harców. 
     Druga przygoda – to mieszkanie. W wielopiętrowym bloku mieszkalnym 
przyzwyczailiśmy się do tego, że woda ciekła nam ”ze ściany”, gaz jakąś rurką 
dochodził z podłogi, światło wisiało w banieczce u sufitu, że łóżko pościelone stało w 
przytulnym kąciku, stolik przy oknie, koło niego półeczka z książkami i zeszytami a 
może także własne biurko, miękki dywanik, fotelik, i wiele, wiele, wiele drobiazgów, w 
które rodzice starają się zaopatrzyć swych synów. 
     A mówić już nie warto o dachu nad głową, jedzeniu w rodzinnym gronie. Na 
obozie czeka nas rzecz ciekawa. Sami musimy sobie postawić dach, sami 
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skonstruować łóżka tak, by były jak najwygodniejsze i jak najładniejsze, przy zużyciu 
jak najmniejszej ilości drzewa i miejsca – sami musimy skombinować stolik, półki i 
wieszaki na menażki. Jednym słowem własnymi, młodymi rękami musimy zbudować 
sobie otoczenie według własnych marzeń i planów, tak, jak nasi ojcowie budują 
wielkie domy na wiele, wiele rodzin. Na wzór starszych musimy nasz dom upiększyć, 
ustroić, żeby w nim było ładnie, przytulnie, wygodnie. 
     Trzecia przygoda to praca. Praca dla innych i dla siebie. 
     Kiedy w domu w sobotnie popołudnie wołamy po kąpieli rozdzierającym głosem o 
całe i czyste skarpetki, czystą koszulę na niedzielę, mało nas obchodzi ile trudu 
kosztowało matkę wprawienie łaty, upranie czy pocerowanie bielizny. Na obozie 
skarpetki i koszule są takie złośliwe, że szybko się brudzą i przecierają a trudno, 
bardzo trudno jest je przywrócić do stanu przedobozowego. Otóż pod namiotem sami 
wykonujemy wszystko wokół siebie: sami zmywamy statki, sami łatamy, sami 
doprowadzamy do porządku nadwyrężony mundur czy buty. Czasem idzie to 
niezdarnie, pod koniec nabiera się wprawy skarpetka uśmiecha się zamykając 
szybko powiekę złośliwej dziury. 
     A wreszcie czwarta i największa przygoda – to współżycie z naturą, to podchody, 
ćwiczenie i gry terenowe, to podpatrywanie życia zwierząt i obserwacja roślin, to 
poznawanie samego siebie na tle przyrody, to dostrzeganie w niej a potem 
kształtowanie w sobie doskonałości. A bogacenie i doskonalenie ducha to największy 
i najistotniejszy cel obozu. 
     I jeżeli któryś z Was, wpatrzony w gwiezdne niebo poczuje pośród wieczornych 
głosów puszczy, że nie jest intruzem, ale cząstką tej wielkiej przestrzeni, to może być 
pewien, że obóz nie poszedł na marne! 
                                                                                              J. Biały. ...” (dh Jerzy Filiński) 
 

27 Czerwiec 1948  
„...Odbyła się ostatnia przed obozem zabawa pod firmą naszej drużyny. ...” 
„Nasza Drużyna - czasopismo 21 WDH nr 6-7  z 25 czerwca 1948 r.” 
 

1978  
„...W nieodległym terminie odbyła się dość wzruszająca zbiórka Środowiska, w 

toku której młodsi harcerze założyli – już „jednolite” – chusty pozostałym, tzn. „star- 
szym” członkom Środowiska...” 
 

          „...Na pierwszą zbiórkę ogólną szczepu przyszło około czterdziestu osób. Kilku 
drużyn w ogóle nie można się było doliczyć. Natomiast ci ze „179” dalej nosili swoje 
chusty i wyszyte cyferki na rękawach. Tu administracyjnie nie można było nic 
załatwić. Zastosowaliśmy harcerskie podchody. Na kolejną, bardzo uroczystą zbiórkę 
– przyszło chyba 21 osób ze „179”. Zbiórka trwała dobrą godzinę, program był niezły. 
W końcu metodą zaskoczenia poprosiliśmy ich, aby zdjęli swoje chusty, ucałowali je i 
schowali, a wówczas najmłodsi członkowie XXI założyli im nasze świeżutkie żółto – 
czerwone chusty „Dwudziestej pierwszej”. Poczuli się przekonani...” 
(Jerzy Filiński „W drodze” – „Kuracja odwykowa”) 
 

Czerwiec 1998  
Rajd czerwcowy. Góry Świętokrzyskie. XXI WDH „Stare Żbiki”. 
„Na rajd wyjechaliśmy w środę wieczorem. Wyszliśmy z pociągu gdzieś w górach 
Świętokrzyskich. Już rano zaczęło padać. I padało, padało, padało...A potem była 
burza, oczywiście przy rozbijaniu namiotów. Na szczęście przyszedł pan, który 
zaprosił nas do swojej stodoły. Pan był bardzo miły i bardzo długo z nami rozmawiał, 
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a my byliśmy bardzo głodni i przez niego nie mogliśmy sobie zrobić jedzenia. W 
końcu jednak zjedliśmy i poszliśmy spać.  
Rano było fajnie. Graliśmy w "Bar Mleczny". A może to było jeszcze wieczorem?... W 
piątek miał do nas dojechać ciąg dalszy grupy, jednak nie dojechał - padał deszcz. 
Nocowaliśmy pod lasem dostaliśmy duużo truskawek od pani z pola. A ponieważ 
cały czas padało, wróciliśmy w sobotę rano do Warszawy, a za tydzień na obóz...w 
Bieszczady.  
Skład rajdu: Marta Szczerbakowicz, deszcz, Kasia Rucińska, Marek Ruciński, 
deszcz, Kasie Lorenc, Kuba Pochrybniak, Ania Jaruszewicz, deszcz ...i chyba ktoś 
jeszcze...”  (Internetowa Kronika XXI WDH „Stare Żbiki”) 

 

18 Czerwiec – 9 Lipiec 1998 
Obóz wędrowny. Bieszczady – Tatry. XXI WDH „Stare Żbiki”. 
(Internetowa Kronika XXI WDH „Stare Żbiki”) 
 

„Przyszliśmy (w jedenaście osób) na dworzec lekko zaniepokojeni, gdyż 
akurat odbywał się ogólnopolski strajk maszynistów. Zresztą już kilkadziesiąt minut 
po planowanym odjeździe naszego pociągu, dostawaliśmy głupawki za każdym 
razem, kiedy słyszeliśmy "pociąg do Zagórza opóźniony na czas nieokreślony". 
Udało się nam jednak wsiąść w pociąg do Krakowa, skąd dojechaliśmy aż 
(przepraszamy za sarkazm) do Jasła. Stamtąd do Ustrzyk Dolnych pojechaliśmy już 
autobusem, ale to już jutro.” 
 

19 Czerwiec 1998 
„W środku dnia wylądowaliśmy w Ustrzykach Dolnych. Ponieważ dzień ów był 

baaardzo deszczowy, więc wspaniały druh komendant (debiutujący w tej roli Kuba 
P.) poszedł szukać noclegu. Dzięki zrobieniu biednej miny i argumentowaniu, że 
dużo pieniędzy poszło na przejazd z powodu strajku maszynistów, załatwił miejsca - 
nie dość, że w jakimś pensjonacie, że za grosze, to jeszcze z bilardem, w którego 
mogliśmy grać całą noc.” 
 

20 Czerwiec 1998 
„W trasę wyszliśmy rano, ubożsi o dwie osoby, które jednak postanowiły 

wrócić. Początkowo nawet trochę padało, lecz potem się rozpogodziło. Przeszliśmy 
przez Teleśnicę Oszwarową. Około piętnastej zeszliśmy ze szlaku w okolicach 
miejsca, które na mapie nazywa się Paniszczów. Rozbadzialiśmy się na łączce, 
zaczęliśmy się suszyć, a Kolacja z niejakim Piotrem od Kolacji poszli od polany 
sprawdzić, o której następnego dnia jest msza. Posiedzieliśmy trochę, po czym 
zeszliśmy z górki i tuż za ścianą lasu, przy strumyku rozbiliśmy namioty. Miejsce było 
przecudowne, zupełnie odludne. Zrobiliśmy nawet obiad, spokojnie czekając 
nadejścia zmroku i (mieliśmy nadzieję, że wcześniej) Kolacji z Piotrem. Kiedy zrobiło 
się ciemno, zaczęliśmy się zdrowo niepokoić. Podzieliliśmy się na dwuosobowe 
patrole i co kwadrans niemal do świtu wychodziliśmy na górkę, machając latarką i 
darliśmy się, żeby "wysłannicy" wiedzieli, gdzie mają zejść ze szlaku.” 
 

21 Czerwiec 1998 
„Obudzili nas Piotr i Kolacja, którzy właśnie wrócili z... Teleśnicy Oszwarowej 

(przypominam, że byliśmy tam dzień wcześniej). Okazało się, że wracając z polany, 
nie znaleźli miejsca, gdzie opuściliśmy wcześniej szlak, więc poszli do Teleśnicy, 
gdzie znaleźli jakiś nocleg. Po obudzeniu całego obozu stwierdzili, że muszą już 
lecieć, żeby zdążyć na mszę. No i pognali. A my cały dzień się wylegiwaliśmy, 
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zrobiliśmy nawet schodki do strumienia. Po kilku godzinach znowu zaczęliśmy się 
niepokoić z powodu nieobecności Piotrów. Tym razem pojawili się już (dla co bardziej 
zaspanych: znów używam sarkazmu) o zmroku (a 22. czerwca słońce zachodzi 
naprawdę późno...). Byliśmy na nich, delikatnie mówiąc zirytowani. Na mszę nie 
zdążyli, więc trochę pieszo, trochę stopem dostali się do Ustrzyk Dolnych, gdzie byli 
na popołudniowej mszy. I znowu przeszli przez Teleśnicę.” 
 

22 Czerwiec 1998 
„Czwarty dzień obozu był jednocześnie dniem najdłuższym. Około dziesiątej 

byliśmy już spakowani i ruszyliśmy w drogę. Szliśmy, szliśmy, przecierając szlak, 
przechodząc po wątpliwej wytrzymałości kładce, idąc po asfalcie, po drogach, 
ścieżkach... Około siedemnastej zaczęło padać, a przed nami według planu był 
jeszcze niezły kawałek drogi. Następnego dnie rano mieliśmy spotkać się w Cisnej z 
kolejnymi dwunastoma osobami. Deszcz jednak tak nas zniechęcił, że po pewnym 
czasie rozbiliśmy przy dróżce namioty. Wtedy na jakiś czas przestało padać, więc 
zwinęliśmy się i ruszyliśmy w drogę. Droga tym razem biegła przez dość gęsty las 
bukowy, i to do tego stopnia stromo w dół... (ponieważ postanowiliśmy skrócić sobie 
drogę i przejść przez Wetlinę nie korzystając z pomocy mostu), że ślizgając się od 
drzewa do drzewa, zrympałowaliśmy na dół, a wtedy padało już obficie. W strugach 
deszczu przeszliśmy boso Wetlinę, wspięliśmy się znów spory kawałek drogi. Drogą 
tą szliśmy już dalej. Zrobiło się ciemno i cały czas padało. Lało, szliśmy, lało, szliśmy 
i tak w kółko. Około dwudziestej trzeciej zauważyliśmy jakiś opuszczony budynek - 
chyba dawny PGR - w buku. Przeleźliśmy przez płot i już chcieliśmy się rozbadziać, 
kiedy zapaliły się światła i jakieś psy zaczęły ujadać. Szybko wróciliśmy na drogę i 
poszliśmy dalej. Przypominam, że nadal padało. Około północy dotarliśmy do 
przystanku autobusowego w Dołżycy i tam już zostaliśmy. Rozłożyliśmy się pod 
wiatą (wszyscy prócz Kolacji i Piotra, którzy poszli jeszcze do Cisnej szukać lepszego 
noclegu), ale nie było nam tam dobrze, bo wszystko mieliśmy przemoczone. Z tego 
powodu podjęliśmy pewną decyzję.” 
 

23 Czerwiec 1998 
„(wtorek) W Cisnej przywitaliśmy się z następną grupą. Ludzie z owej grupy 

mieli bardzo (naprawdę bardzo) zdziwione miny, kiedy oznajmiliśmy im, że wracamy 
do Warszawy wysuszyć nasze rzeczy (przede wszystkim śpiwory) i spotkamy się 
dopiero za kilka dni. Pożegnaliśmy się i wsiedliśmy w autobus. Reszta = my. A my 
zabraliśmy się i swe zdziwione miny szlakiem w górę. Komendantką została Marta 
O., co wygenerowało u niej jeszcze bardziej zdziwioną minę, bo właśnie wróciła ze 
Stanów i jeszcze nie wróciła do rzeczywistości, a tu takie buty (ubłocone). Pogoda 
wrednie zimniła nas na postojach, więc trzeba było iść i iść, marznąć o prawdziwym 
lesie i krótkich gatkach. Rozbiliśmy się w chaszczach, gdzie ognisko bardzo długo 
nie chciało się rozpalić.” 
 

24 Czerwiec 1998 
„Tego dnia było błotko, błotko i błotko. I wszyscy mlaskali butami. W pewnej 

chwili z boku doszła leśna dróżka, a na dróżce był... dojeżdżający do nas Filip. Na 
pewno używał GPSa żeby nas namierzyć, spryciarz jeden. Mokro w butach wygene- 
rowało panikę wśród części młodzieży, która postanowiła uciec do Warszawy pomóc 
pierwszej turze się suszyć. Spaliśmy w krzakach, koło których stał samochód 
osobowy marki fiat 126p, ale na szczęście nie okazał się specjalnie groźny.” 
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25 Czerwiec 1998 
„Był dniem poszukiwaczy złota. Kruszcu co prawda nie znaleźliśmy, ale za to 

przedreptywaliśmy po dnie wiele fajnych rzeczek. Nikt się nie przewrócił, ale tylko 
ludzie powyżej 180 cm wzrostu (he he )mieli potem suche majty. Po rzeczkach 
niestety nadszedł czas na asfalt, lekko zmoczony kolejnym letnim deszczykiem. 
Tymże asfaltem dotarliśmy do wodospadu w Wisłoczku, gdzie w uroczych kropelkach 
deszczu rozbiliśmy obóz.” 
 

26 Czerwiec 1998 
„To był dzień maksymalnego bibulanctwa, kąpieli pod wodospadem, opalania 

się, pierogów z jagodami i pierwszego nieudanego ogniska obrzędowego na tym 
obozie. Dojechały resztki tych, którzy wrócili do Warszawy wysuszyć się. Oczywiście, 
ponieważ był to dzień bardzo przyjemny, więc nie bardzo jest o czym pisać.” 
 

27 Czerwiec 1998 
„Podładowani podczas piątkowego leżenia do góry brzuchem, ruszyliśmy rano 

w trasę. Szliśmy dość długo, pogoda dopisywała, więc przeszliśmy spory kawałek. 
Rozbiliśmy się na dziko w okolicy Dukli, w bardzo fajnym miejscu.” 
 

28 Czerwiec 1998 
„Rano rozdzieliliśmy się - część osób poszła na mszę, część dalej. Spotkać 

mieliśmy się w Chyrowej. Kiedy już się połączyliśmy chmury zaczęły wyglądać tak 
groźnie, że ze strachy przed burzą poszliśmy do PTSMu. Tego wieczoru był kominek 
obrzędowy i RPG.” 
 

29 Czerwiec 1998 
„Uszczupleni o jedną osobę pojechaliśmy do Krempnej, skąd po zrobieniu 

zakupów ruszyliśmy dalej. Przeszliśmy przez Wołowiec, dalej czerwonym szlakiem 
do Regietowa. No, prawie, bo na rotundzie postanowiliśmy zostać na noc. Był 
problem ze strumieniem, ale jakoś udało się zrobić obiad. Potem było ognisko 
obrzędowe - jedyne na tym obozie. Wtedy, niespodziewanie, została ukrzyżowana 
Kasia Rucińska. Było poza tym dużo bujania- jak zwykle na pierwszym w wakacje 
ognisku. W nocy gwiazdy były niesamowite, zwłaszcza oglądane ze starego 
cmentarza wojskowego na Rotundzie.” 
 

30 Czerwiec 1998 
„Rankiem zeszliśmy do Regietowa, do naszego ulubionego miejsca, gdzie się 

rozbiliśmy. Oczywiście nic konkretnego nie robiliśmy przez cały dzień. Był kisiel, 
mimo faktu, iż Kasia Lorenc zrobiła kuchnię, która zadziwiała swoją mobilnością i 
zmiennością kształtów. To był dla większości osób ostatni dzień obozu.” 
(Internetowa Kronika XXI WDH „Stare Żbiki”) 
 

 
I tak może wyglądać pismo Środowiska. Zapraszam do współpracy Druhny i Druhów. 
Tych najmłodszych także.                                                                      Lech Sierpiński 
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