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LEDWIE SKOWRONKI 
 

Ledwie skowronki, srebrzyste dzwonki, 
W lazurach nieba rozpoczęły gwar, 

Już z kijem w dłoni, w świat przed się goni, 
Gwiżdżąc wesoło uśmiechnięty skaut. 

 
Hej, ha ! Świat przed sobą ma, 

Naprzód marsz, dalej skauci wraz! (bis) 
 

Niechaj piecuchy, gdzieś u poduchy, 
Gnuśnym, leniwym oddają się snom, 

Skaut od świtania w polu ugania, 
Błękitna przestrzeń, oto jego dom. 

 
Hej, ha ! Świat przed sobą ma, 

Naprzód marsz, dalej skauci wraz ! (bis) 
 

Lśni srebrem rzeka, las chłodny czeka, 
Zapach skoszonych ziół wiatr niesie z łąk, 

Idziem bez troski przez polskie wioski, 
Wszędzie nas wita uścisk bratnich rąk. 

 
Hej, ha ! Świat przed sobą ma, 

Naprzód marsz, dalej skauci wraz ! (bis) 
 

 
                                    Rys. Krzysztof Henisz „Kronika zastępu „Rysiów” 21 WDH 1927 – 1929” 



WSPOMNIENIA... 
 

Uralska wyprawa, czyli co wędrownik potrafi (3) 
 
Zaginiona góra 
 

Ranek, choć nie cudowny, okazał się o wiele lepszy od poprzedniego - 
przestało padać oraz zmniejszył się znacznie wiatr. Co ważniejsze, po pierwsze 
przeżyliśmy, po drugie namioty jeszcze stały, a po trzecie udało nam się postawić 
mesę (namiot techniczny) i ugotować ciepłe śniadanie, które od razu podniosło 
morale. Poprawiwszy umocowanie odciągów uznaliśmy, że nie chcemy jeszcze z 
tych gór uciekać, szczególnie, że mając możliwość przyrządzenia ciepłego posiłku – 

nie musimy.  
Część osób została więc leczyć 

chrypkę, pozostali zaś wybrali się na 
pobliską Przełęcz Geologów z 
zamiarem zdobycia sąsiedniego 
szczytu. Z drogi na przełęcz roztaczała 
się piękna panorama doliny, w której 
nocowaliśmy, a im wyżej tym więcej 
niespodzianek nas czekało. Najpierw 
skończyła się wszelka roślinność i 
znaleźliśmy się wśród iście 
marsjańskiego, skalistego krajobrazu. 
Potem, ni stąd ni zowąd natknęliśmy się 

na ogromną (ok. 1,5 m średnicy) oponę         
od czegoś wielkiego. 
 Gdy wyszliśmy na przełęcz naszym 

oczom ukazała się natomiast… jadąca ciężarówka załadowana kamieniem. Obok  
kontenery, stosy żelastwa, dziwne 
maszyny. Dalej błotnista droga 
prowadząca do, zdaje się, 
ciężarówkowego parkingu. A zamiast 
naszego szczytu – hałda kamieni co 
chwila powiększana, przy wtórze 
nieziemskiego rumoru, przez parę 
spychaczy. Poczuliśmy się bardzo nie 
na miejscu. Skąd tu taka cywilizacja i co 
tu się właściwie odbywa? Lekko 
zszokowani wróciliśmy do obozowiska. 
Kilka dni później dowiedzieliśmy się od 
miejscowych, że na Przełęczy 

Geologów działa odkrywkowa kopalnia 
chromu. 

 
Pożegnanie z Uralem Polarnym 
 

Następnego dnia zwinęliśmy obóz i razem sforsowaliśmy dzielący nas od 
drogi strumień. Za każdym razem gdy zza chmur wyjrzało słońce, witane było 

         Marcin Pilipczuk i opona - gigant. 

                           Kopalnia chromu. 



aplauzem, a nie cichnący wiatr wydawał się mniej dokuczliwy. Lepsza pogoda 
dawała szansę na marszowe rozmowy i dzielenie się ostatnimi przeżyciami. Gdy pod 
wieczór dotarliśmy na obrzeże gór, zrobiło się ciepło i wręcz sielankowo. Nazajutrz z 
namiotów wygoniło nas słońce. Zrobiło się tak wakacyjnie i leniwie, że trudno było 
zabrać się do pakowania.  

  
                              Zwijamy obóz...                                                        Wędrujemy... 
 

Trzeba było jednak zdążyć na popołudniowy pociąg w głąb Azji – do 
miejscowości Łabytnangi, gdzie budynki stoją na palach by nie zapaść się w błoto 
rozmarzającej wiecznej zmarzliny. Tam rozpoczęła się druga część naszego obozu. 

 

 
 

Lokalne zwyczaje 
 

Ural Polarny za nami, pytanie czy Ural Północny przed nami było nadal 
otwarte, głównie za sprawą tego, że w żaden sposób nie udało nam się z Polski 
zdobyć biletów na statek kursujący po Obie – jedyny tutaj środek transportu między 
północą a południem. Spędziliśmy więc najpierw noc na dworcu kolejowym w 
Łabytnangi, gdzie już nie czuliśmy się tak nietypowymi podróżnikami jak wcześniej – 
dworzec ten obfitował w podobnych nam „koczowniczych” turystów z różnych stron  
Rosji i nie tylko.  

W czasie bardzo miłej rozmowy z jednym z nich, 
który przybył tu z Ukrainy, dowiedzieliśmy się, że 
praktycznie wszyscy poza nami, dotarli na Ural by w 
lokalnych strumieniach realizować swą pasję wędkarską. 
Na dowód tego, że nigdzie nie ma tak wspaniałych ryb jak 
na Uralu, nasz rozmówca podarował nam trzy bliżej przez 
nas nie zidentyfikowane, własnoręcznie przez niego 
złowione, sprawione, podwędzone i zasolone ryby. 
Faktycznie, niezłe z nich było śniadanie. 
 Rankiem, przeprawiliśmy się do Salachardu, gdzie 
czekały nas dwa kluczowe zdania: zdobycie biletów na 
statek oraz skombinowanie materiałów do reanimacji Ola Dmowska i ryby... 



naszych nadwerężonych uralskimi wiatrami namiotów. W pierwszym temacie 
dowiedzieliśmy się, że jest kilka statków, na żaden nie ma już, oczywiście, biletów, 
ale istnieje szansa, że na jeden się załapiemy stosując bardzo prostą, obowiązującą 
tu zasadę, którą można streścić następująco: „Jak widzisz statek, to się na niego 
ładuj – kto pierwszy ten lepszy”. Wystarczy więc poczekać aż statek ów przypłynie. 
 

 W kwestii namiotów, uzbrojeni w 
śladową znajomość rosyjskiego, 
rozmówki oraz zestaw międzynarodowo 
rozumianych gestów, ruszyliśmy na 
poszukiwanie pasmanterii, na sklep 
turystyczny nie licząc. Krótkie zajęcia z 
rosyjskiego, jakie odbyliśmy wcześniej w 
pociągu bardzo nam w poszukiwaniach 
pomogły – udało się trafić nie tylko do 
pasmanterii, ale również do sklepu 
wędkarskiego. Zaopatrzeni w mocne nici 
i igły, coś na kształt brezentu i kawał 

materiału przypominającego ripstop 
uznaliśmy, że jest całkiem nieźle i damy 
radę uporać się z uszkodzeniami. 

 
Żegluga śródlądowa 

 
 Gdy statek przycumował, śladem 
miejscowych taszczących niesamowite 
ilości paczek, paczuszek i pak (w tym 
między innymi telewizor, lodówkę i 
lekko podstarzały motocykl), wbiliśmy 
się na zatłoczony okręt, którym 
mieliśmy płynąć najbliższe dwie doby. 
Na pokładzie okazało się, że mogliśmy 
kupić bilety, ale tylko na miejsca 
stojące, jako, że statek był pełny. 
Zostaliśmy więc z perspektywą 
koczowania w wąskich korytarzykach i 
nadzieją na zwolnienie się miejsc po 
drodze. Dobrze, że z pasażerami nie wsiadła żadna koza albo jakiś drób – 
perspektywa podróżowania w takim towarzystwie byłaby bowiem zdecydowanie 
mniej ciekawa. Na szczęście nasze nadzieje dosyć szybko się spełniły i około godz. 
22 dostaliśmy koje pod pokładem – w III klasie, czyli w tzw. kabinie zbiorowej. Nie 
było tam, jak zresztą na całym statku, dużo miejsca, co oznaczało, że trudno tam 
spędzić więcej czasu niż noc (nie wspominając o przeprowadzaniu zajęć). Krótki 
rekonesans wykazał jednak, że istnieje dosyć spora niezagospodarowana przestrzeń 
na rufie, którą wkrótce objęliśmy w użytkowanie. Spędziliśmy tam cały następny 
dzień, a miejscówka ta dysponowała całkiem niezłym widokiem – dookoła 
rozpościerały się spokojne wody Obu płynnie przechodzące w ciągnące się setki 
kilometrów syberyjskie bagna. Jak zwykle wzbudzaliśmy niemałe zainteresowanie 
współpodróżnych. Wymieniliśmy się wrażeniami z grupką Finów podróżujących po  

                    Przystań pasażerska. 

                         Statek "Ojczyzna" 



Syberii, dzięki czemu dowiedzieliśmy się, że nie 
spotkaliśmy dotąd reniferów, ponieważ o tej porze roku 
wszystkie pasą się na dalekiej północy nad samym 
morzem. Jeden z Rosjan przyniósł nawet swojego 
laptopa z programem tłumaczącym zdania z 
rosyjskiego na angielski i na odwrót i tak rozpoczęła się 
nasza laptopowa konwersacja przerywana tylko od 
czasu do czasu koniecznością podładowania baterii. 
Nasz rozmówca powiedział między innymi, że zimą, 
gdy rzeka zamarza, do swojej rodziny może dostać się 
jedynie po długiej podróży koleją jadąc prawie pod 
Moskwę (miał na myśli Kirów, który położony jest 
jednak spory kawałek na wschód od stolicy, ale 
postrzeganie odległości w tym ogromnym kraju jest 

rzeczywiście osobliwe); natomiast przycupnięte nad 
Obem wioski są wtedy kompletnie odcięte od świata. 
Swoją drogą podejrzewam, że dla mieszkańców tychże 

wiosek robi to chyba tylko taką różnicę, że dłużej muszą czekać na żeglującą tu od 
czasu do czasu barkę-supermarket, na którą trafiliśmy podczas jednego z postojów. 

 
 
 
„Pierwszy sejm cesarstwa” – uczestniczą: Kasia 
Biestek, Michał Korch, Marcin Pilipczuk, Ola 
Dmowska, Alek Jankowski, Adam Mizerski, 
Krzyś Widłak, Paweł Dąbrowski, Ela 
Jankowska, Janek Inowolski, Paweł Frączak, 
Arek Betkier, Magda Czarnecka, Kasia 
Gajewska, Kamil Kukołowicz. 

 
 
 
 
 

 

                     
        Kasia Lewińska pod obcą banderą.                                                         Ob. 
 
Tekst i zdjęcia: phm. Katarzyna Lewińska - drużynowa 21 WDW „Stare Żbiki” 
 

Artykuł powstał dla miesięcznika „Czuwaj” w ramach umowy z redakcją w sprawie patronatu 
medialnego. Za zgodą Redaktora Naczelnego udostępniony „XXI Naszej Drużynie”, za co serdecznie 
dziękujemy!  (LS) 

 Schemat podróży po Obie. 



PAMIĘTAMY... 
 
III RAJD ROWEROWY „PALMIRY 2008”. 
 
 Tradycyjnie, tym razem 21 czerwca, dokładnie w rocznicę śmierci druha 
harcmistrza Czesława Jankowskiego, patrona Harcerskiego Kręgu Seniorów XXI 
WDHiZ, rozstrzelanego w 1940 roku w Palmirach, odbył się rajd rowerowy 
upamiętniający pierwszą okupacyjną ofiarę naszego Środowiska. 
 O godzinie 9.00 spotkaliśmy się przed Muzeum Więzienia Pawiak. Nie było 
nas dużo, ale ważne, że byliśmy.  
 

                
        Od lewej: Magda Majchrzak, Dymitr Grunduls,                          Zapaliliśmy znicz Pamięci... 
                          Ania Majchrzak, z tyłu Jurek Lorenc, 
                          Janek Wawszczyk i Ewa Lorenc (LS) 
 
PAWIAK. 

Ciężkie więzienie, miejsce martyrologii tysięcy Polaków. Zbudowane na początku lat 30. XIX 
wieku wg projektu Henryka Marconiego między ulicami Dzielną i Pawią, od której otrzymało 
złowieszczą nazwę „Pawiaka”. Od 1863 r. Pawiak był więzieniem politycznym z oddziałem męskim i 
żeńskim – zwanym „Serbią”. W historii więzienia najtragiczniejsze okazały się lata okupacji 
hitlerowskiej. Przez cele Pawiaka przewinęło się wówczas około 100 tysięcy więźniów: działaczy 
politycznych i społecznych, członków organizacji konspiracyjnych i żołnierzy podziemia, przechodniów 
z ulicznych łapanek i zakładników. Właśnie z Pawiaka odchodziły transporty do obozów zagłady, na 
egzekucje w Palmirach czy w ruinach getta, wielu zaś zakatowano na miejscu w więziennych celach. 
Więzieni tu byli także harcerki i harcerze, także z XXI Warszawskich Drużyn Harcersk ich.  Jako jeden 
z pierwszych właśnie były drużynowy, a następnie opiekun XXI WDH, pierwszy komendant 
powstałego w 1939 roku Oddziału Wojskowego „Żbik” druh harcmistrz Czesław Jankowski wraz z 
synem Andrzejem. Oni obydwaj rozpoczynają listę strat wojennych naszego Środowiska. Listę 
tragiczną. Listę z wielu powodów jeszcze niepełną... Umieszczamy na niej: 

- druha harcmistrza Czesława JANKOWSKIEGO – aresztowanego 20 kwietnia 1940 roku, 
rozstrzelanego 21 czerwca 1940 w jednej z największych egzekucji w Palmirach,  wraz z 
synem Andrzejem; 

- druha Leszka Stefana HERDINA – aresztowanego w maju 1940 roku, wywiezionego do 
Oświęcimia 21 września tegoż roku i tam zamordowanego w roku 1943; 

- druhnę Lilkę KRAJEWSKĄ – aresztowaną w czerwcu 1942 roku i zamordowaną w 
Oświęcimiu; 

- druha Andrzeja ADAMSKIEGO – aresztowanego w roku 1943 i rozstrzelanego; 
- druha Andrzeja WRATNEGO – aresztowanego 19 marca 1944 roku, rozstrzelanego na 

Pawiaku; 
- druha Sewera WRÓBLEWSKIEGO – aresztowanego 19 marca 1944 roku, rozstrzelanego na 

Pawiaku; 



- druha Wiesława SZYMAŃSKIEGO – aresztowanego, skazanego na karę śmierci w 
obwieszczeniu z 26 stycznia 1944 roku i rozstrzelanego 28 stycznia 1944 roku w ruinach 
getta... 

Na Pawiaku przebywał też aresztowany 17 maja 1941 roku druh Edmund POLAK, wywieziony 
następnie do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, który szczęśliwie przeżył. 

W obliczu zbliżającego się frontu, 30 lipca 1944 roku więzienie zostało ewakuowane, pozostałych 
więźniów rozstrzelano w czasie powstania i wreszcie 21 sierpnia budynki wysadzono w powietrze. 

Dziś przez część terenu więziennego przebiega Aleja Jana Pawła II. Po jej zachodniej stronie 
położona w 1965 roku granitowa płyta przypomina miejsce, w którym stał budynek więzienia 
kobiecego tzw. „Serbii”. Po wschodniej stronie z wejściem od ul. Dzielnej zachowała się wschodnia 
część przyziemia głównego gmachu, fragment bramy wjazdowej oraz rosnące dawniej na dziedzińcu 
drzewo. W latach 60. otwarto tu Muzeum Więzienia Pawiak. 
 

 A tak wyglądają we wspomnieniach ocalałych ostatnie chwile, spędzone na 
Pawiaku 21 czerwca 1940 roku, przez opiekuna 21 WDH druha harcmistrza 
Czesława Jankowskiego: 
 

„...Barbara Wiśniewska – Sokołowska, która wskutek nieuwagi SS-mana wyczytującego z listy 
więźniów załadowanych na samochody ocalała jedyna z transportu śmierci 20 – 21 czerwca 1940 r., 
opowiada o okolicznościach wywiezienia tej grupy skazańców do Palmir (W więzieniu mokotowskim i 
na Pawiaku, w tomie Wspomnienia więźniów Pawiaka, s.179 – 82): 
  „Spędzono nas wszystkie na mokrą posadzkę do „przejściówki” i około południa zarządzono 
zbiórkę. 

Starszy oficer SS, w jasnych, reniferowych rękawiczkach, w wykwintnie skrojonym mundurze, 
z długim pejczem, osobiście sprawdzał nazwiska podług trzymanej w ręku listy. Sfora uzbrojonych po 
zęby żandarmów i młodych oficerów oraz dwóch wytwornych cywilów w brązowych garniturach i 
zielonych kapeluszach z piórkami stanowiła asystę, wyczekującą rozkazów. U nóg naczelnego 
oprawcy siedział duży wilczur. 

Natychmiast po sprawdzeniu listy dano rozkaz wymarszu na dziedziniec Pawiaka. Tam już 
stali mężczyźni. Tak jak i kobiety, w dwuszeregu, tylko bardzo długim, zda się nie kończącym, tak jak i 
one, z tobołkami w rękach, z całym swym biednym majątkiem skazańca, z odkrytymi głowami, zalani 
potokami gorącego słońca. 

W jakiejś chwili SS – mani zawrócili na Serbię. Jakby tylko czekając na to, z dużych okien 
szkoły, wypełnionych więźniami, posypał się w stronę skazańców prawdziwy deszcz paczek: chleb, 
cukier, tłuszcz, co kto miał pod ręką. Wygrzebywano chyba już te ostatnie, te spod serca i te na 
„czarniejszą jeszcze godzinę” schowane zapasy i oddawano je bardziej jeszcze nieszczęśliwym. 

Tymczasem z szeregów jednych i drugich zaczęły padać imiona i nazwiska: 
- Gadomska ! 
- Która to pani Gadomska? – popłynął znowu szept i z szeregów męskich wychyliła się ciemna 

sylwetka miłego i dobrze jeszcze wyglądającego mężczyzny w średnim wieku. 
Pokazałam wzrokiem stojącą ze mną w parze kobietę. Podczas kiedy Gadomska 

porozumiewała się z mężem, ów nieznany mężczyzna zwrócił się do mnie ze słowami: 
- Chciałem ją zobaczyć, znam dobrze jej sprawę. Jestem z zawodu adwokatem. Moje 

nazwisko Jankowski. Robiłem co mogłem, chciałem wyciągnąć ... Beznadziejna sprawa i teraz ... sam 
się tu znalazłem – roześmiał się, starając się pokryć zdenerwowanie, a po chwili dodał: - w ładnej 
jesteśmy asyście. Cała paczka kolegów: Skórewicz, Dziewałtowski. Pokazywali mi też Rataja i 
Niedziałkowskiego. Ot tam ... stoją na lewym skrzydle. Widzi pani? 

- A co ze Starzyńskim? – zapytałam jeszcze. 
- Podobno gdzieś na ścisłej izolacji. 
Rozmowa się urwała, bo od strony głównej bramy wjeżdżały szeregiem kryte «budy». Za nimi 

spora ilość motocykli, pełnych uzbrojonych żandarmów. 
Wzdłuż murów więziennego gmachu ustawiają teraz czwórkami mężczyzn, dwójkami kobiety, 

wszystkich twarzami do głównej bramy. Naprzeciw nich hitlerowcy. Od strony Serbii, na rozłożonych 
płaszczach niosą dwóch mężczyzn. Jeden rzut oka wystarczał, aby stwierdzić, że obok towarzyszy, 
którzy ich dźwigali, biegnie na wyścigi z Niemcami litościwa śmierć. Położono ich na ziemi, na wielkim 
skwarze, twarzami do słońca. Oczy ich nie reagowały już na światło. Twarze wychudłe, woskowożółte, 
strawione gorączką, tężały teraz w maskę absolutnej obojętności. 

...Zaczęto wywoływać z listy nazwiska kobiet i mężczyzn. Przy każdym, przeważnie straszliwie 
przez Niemca zniekształconym, pojawiał się zaraz nakreślony przez niego «ptaszek». Wywołany, 
odprowadzany wzrokiem SS-mana aż do wozu, musiał biec kłusem – inaczej pomagano mu gorliwie 



przy wsiadaniu tęgimi kopniakami. Kiedy «numer» znalazł się w «budzie» przestał istnieć na liście i był 
już jak gdyby zlikwidowany. Przeszło 250 osób załadowano na 6 samochodów. Następnie każdy z 
nich szczelnie okryto plandeką i osznurowano. 

Opodal mnie stała oddziałowa straży więziennej, śledząc podług trzymanej w ręku kopii 
maszynowej listę wywoływanych. Kiedy padło nazwisko «Kucharska Jadwiga», szepnęła pośpiesznie: 
«Teraz będzie pani, proszę uważać».  

Chwyciłam w ręce swój węzełek z ubraniem i cała zamieniłam się w słuch. Czy jednak dobrze 
słyszę? Zamiast mojego nazwiska, pada nazwisko następnej więźniarki. 

Co to takiego? – pytam zdumionym wzrokiem oddziałową. Śledzi uważnie listę i dostrzega, że 
moje nazwisko zostało pominięte, a oberscharführer wyczytuje dalej wszystkie następne, aż do końca, 
aż do ostatniego... 

Kończono ładowanie ostatniego wozu. Widzę biegnącego młodego prawnika, Orłowskiego, 
który, będąc funkcyjnym w szpitalu, wyspecjalizował się w «robieniu gorączki»; widzę małą, chłopięcą 
niemal postać popularnego Bolcia - «Półfelczera», którego tak bardzo bito w pięty; widzę 
Górnikiewicza, męża Jadwigi, i posuwającego się z wolna, mocno pobitego i zniedołężniałego, 
prowadzonego przez bratanka, Romanowskiego; widzę kroczącego pośpiesznie ziemianina z 
Lubelskiego, Suchodolskiego; widzę wreszcie poznanego przed godziną adwokata Jankowskiego.  

Wrzucają teraz na brzeg wozu ostatnich – dwóch konających. Jednego zwalają 
Jankowskiemu wprost na kolana, drugiego upychają i kopią buciorami. 

W gromadzie zaaferowanych, rozbieganych drabów stałam samotna, aż w jakiejś chwili 
dobiegł do mnie SS-man i szczeknął rozjuszony:  

- Warum hier?! 
Odpowiedziałam już prawie bez lęku: 

- Ich weiss nicht. 
- To jest więźniarka z tej oto listy – pośpiesza z wyjaśnieniem przodowniczka – Herr 

Oberscharführer! Numer kolejny ósmy, acht hier, hier – wskazała palcem nazwisko i numer sprawy. – 
Pan jej nie wyczytał, widocznie pan zapomniał, Herr Oberscharführer – bełkotała już zupełnie 
ogłupiała ze strachu. 

- Ihr Name? Vorname? Geburtsdatum? – ryczał dalej. 
Podawałam mu kolejno personalia. 

- Ach so!... – znalazł mnie wreszcie na swojej liście i już, zaaferowany tym wydarzeniem, 
zaczął obmyślać doraźny sposób dla zatuszowania niewybaczalnej omyłki, gdy właśnie nadbiegli od 
strony bramy jego towarzysze. Gdyby odkryli to przeoczenie, jego nieposzlakowana opinia byłaby 
zapewne narażona na szwank. 

Przodowniczka, zdoławszy już ochłonąć nieco z przerażenia, spojrzała teraz uważnie na listę 
Oberscharführera i zrozumiała wszystko: ołówkowy «ptaszek», odkreślający nazwisko skazanej nr 7, 
postawiony energicznie i z rozmachem, był nieco większy od innych, a tym samym odkreślał 
równocześnie nazwisko następne. To właśnie spowodowało przeoczenie. 

SS-man spojrzał na mnie, a potem obejrzał się za siebie niezdecydowanie. Ostatnie auto, 
które uwoziło skazańców do Palmir, było już za bramą. Poprzez warkot motoru, sygnału ulatującego 
życia ludzkiego, dobiegał z głębi, niby głos puszczyka, straszliwy krzyk rodzącej kobiety wywożonej na 
śmierć. 

W tym samym momencie SS-man nerwowym ruchem ciężkiej, żylastej łapy skreślił z listy 
skazanych to ostatnie nazwisko, a wskazując palcem na gmach Serbii, ryknął na mnie: 

- Zurück ab!!!...” 
 

„...Według relacji udzielonej w 1946 r. przez gajowego z Kampinosu, Adama Herbańskiego, 
protokolantkom Polskiego Czerwonego Krzyża uczestniczącym w pracach ekshumacyjnych w 
Palmirach – 

„... w czerwcu 1940 r. po prawej stronie szosy młodzi ludzie ubrani w mundury khaki, z 
czerwonymi opaskami ze swastyką kopali bardzo głębokie doły ... Jednego dnia podjechały dwa auta 
– ciężarowe i osobowe – i Niemcy zapytali, czy umiem po niemiecku. Na odmowną odpowiedź zabrali 
mnie do auta i zawieźli nad tor 21, gdzie pracowali robotnicy pod nadzorem volksdeutschów, i ci 
ostatni służyli za tłumaczy: - Z rozkazu niemieckiej policji politycznej dni 20 i 21 czerwca 1940 roku są 
dniami święta i wszelkie roboty w tych dniach maja być przerwane, a ludziom nie wolno w tym czasie 
chodzić po lesie; dopilnować tego mają gajowi stojąc na drogach. – Robotnikom zapłacono za dwa nie 
przepracowane dni”. 

Herbański miał zawiadomić o tym robotników leśnych, a do leśniczego jeden z robotników 
zaniósł zawiadomienie na piśmie. 



„Następnego dnia rano usłyszano szereg salw w odstępach od 5 do 15 minut – opowiada 
Herbański – które z przerwami trwały mniej więcej do 4 po południu. Następnego dnia również 
rozlegały się salwy, ale krócej, bo do 13 – 14-tej”.  

Na trzeci dzień Herbański udał się na miejsce, gdzie były kopane doły i znalazł tam odpryski 
czaszek, drzewa były postrzelane, same mogiły zamaskowane ziemią, a ziemia mchem i igliwiem. W 
jakiś czas po egzekucji, gdy ścięto drzewa (w tym miejscu był wysokopienny las), Herbański powbijał 
łuski od pocisków w pieńki znajdujące się przy mogiłach...” 
 

„...Janina Wanda Gruszkowa, b. funkcjonariuszka polskiej straży więziennej zatrudniona 
wówczas na Pawiaku w dziale przyjmowania i zwalniania więźniów, zeznaje, że transport odszedł w 
trzech grupach o mniej więcej równej liczebności, z których pierwszą wywieziono z więzienia 20 
czerwca 1940 r. około godz. 7. Samochody powróciły na ul. Dzielną po drugą grupę około godz. 11 i 
odjechały ponownie około godz. 12; trzecią i ostatnią grupę więźniów wywieziono z ul. Dzielnej 21 
czerwca 1940 r. około godz. 7; znajdowali się w niej m. in. Maciej Rataj i Mieczysław Niedziałkowski. 

Prawdziwe przeznaczenie transportu nie było początkowo znane; „o wywiezionych z Pawiaka 
pogłoski mówią, że umieszczono ich w Modlinie” – zanotował optymistyczną plotkę Ludwik Landau 
pod datą 24 czerwca 1940 r. 

Z Pawiaka przeniknęła na zewnątrz imienna lista osób wywiezionych licząca 358 nazwisk; 
krążyły zresztą różne jej kopie, niekiedy niezgodne w szczegółach. 

„Listy są dokładną kopią oryginalnych list układanych przez Gestapo – zeznawała 15 V 1946 r. 
Janina Gruszkowa, składając sędziemu grodzkiemu imienne wykazy osób wywiezionych z Pawiaka na 
śmierć w dniach 20 – 21 czerwca 1940 r., 30 sierpnia 1940 r. i 17 września 1940 r. – Znalazły się one 
w moich rękach w sposób następujący: gdy przychodziła lista z Gestapo, trzeba było zrobić kilka 
odpisów, które szły na oddziały, do biura depozytów rzeczowych, do działu gospodarczego. 
Maszynistka sporządzająca te odpisy podkładała kilka bibułek więcej. W ten sposób oprócz 
potrzebnych dla oddziałów i magazynów było kilka dodatkowych odpisów. Jeden z takich egzemplarzy 
zabierałam ja i w czapce więziennej przenosiłam poza mury więzienia. Przez pewien okres czasu były 
one przechowywane na terenie jednej z fabryk warszawskich, a w r. 1940 zostały zakopane w 
Natolinie k. Wilanowa, zaś obecnie odkopane”. 

Mimo pełnej wiarygodności źródła brzmienie nazwisk na liście nie jest z pewnością wolne od 
przekręceń, co udało się ustalić w niektórych (lecz z pewnością nie wszystkich) przypadkach. Poniżej 
podajemy – w dosłownym brzmieniu i porządku oryginału – odpis listy transportu z 20 – 21 czerwca 
1940 r. wyniesionej przez Janinę Gruszkową (w nawiasach odnotowano odmienne wersje nazwisk lub 
dat urodzenia skazańców występujące w innych dostępnych źródłach): 
... 
Jankowski Andrzej              11.12.07 
Jankowski Czesław             20.  7.81 
... 

Lista nazwisk ogłoszona przez Leona Wanata w książce Za murami Pawiaka odbiega nieco w 
szczegółach od wersji wyżej podanej. Wanat stwierdza, że do transportu dołączono „kilka osób” 
wprost z Gestapo w al. Szucha. Nie można – niestety – ustalić ile ich było. Wiadomo jednak, że 
stracono wówczas Janusza Kusocińskiego, słynnego sportowca – olimpijczyka, którego nazwiska nie 
znajdujemy na liście więźniów Pawiaka wyniesionej i zabezpieczonej przez Janinę Gruszkową. 
 W wyniku powojennych poszukiwań na polanie śmierci w Palmirach odnaleziono ofiary 
egzekucji czerwcowych w trzech wielkich grobach. W jednym z nich na dnie znajdowały się ciała osób 
wywiezionych z Pawiaka 14 czerwca 1940 r. 
 Ogólna liczba ciał ekshumowanych z tych trzech grobów wynosiła 378, w tym 298 mężczyzn i 
80 kobiet. Wobec tego, że lista transportu z 20 – 21 czerwca obejmuje 358 nazwisk – na egzekucję z 
14 czerwca pozostawałoby niespełna 20 osób, przyjmując że przynajmniej jednego więźnia 
(Kusocińskiego) dołączono do transportu 20 – 21 VI 1940 bezpośrednio z al. Szucha. 
 Na podstawie dokumentów i przedmiotów znalezionych przy zwłokach oraz w drodze 
rozpoznania przez rodziny ustalono w 1946 r. identyczność 180 ofiar egzekucji z dni 14, 20 i 21 
czerwca 1940 r. Część osób dysponowała zaświadczeniami zgonów wydawanymi przez policję 
niemiecką w kilka lub kilkanaście miesięcy po egzekucji. I tak: rodzina Romana Kościanka otrzymała 
zawiadomienie z policji w dniu 28 marca 1941 r., rodzina Jana Wajznera dopiero 5 września 1941 r., a 
rodzina Tomasza Jana Gałkowskiego – 14 września 1941 r. We wszystkich tych zaświadczeniach 
określono datę zgonu na dzień 21 VI 1940 r., przemilczając jednak przyczynę śmierci. 

Pomiędzy więźniami Pawiaka straconymi w czerwcu 1940 r. znajdowało się wielu ludzi 
„politycznie podejrzanych” w rozumieniu założeń akcji A – B: należących do środowisk twórczych 
społecznie, wykonujących wolne zawody, lub po prostu cieszących się powszechnie autorytetem. Tak 



więc na listach zamordowanych uderzają przede wszystkim nazwiska: Macieja Rataja, wybitnego 
polityka ludowego i długoletniego marszałka Sejmu oraz Mieczysława Niedziałkowskiego, znanego 
działacza socjalistycznego, redaktora naczelnego dziennika „Robotnik”. Zginęli wtedy działacze 
społeczni, polityczni, wyżsi urzędnicy państwowi, jak: Jan Pohoski – wiceprezydent Warszawy i bliski 
współpracownik Stefana Starzyńskiego; Halina Jaroszewiczowa – posłanka na Sejm (1930 – 1935), 
senator RP (1935 – 1938), działaczka niepodległościowa; Jan Wajzner – dr praw, sekretarz generalny 
Związku Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku; Henryk Brun – przemysłowiec i handlowiec, poseł na 
Sejm, prezes Stowarzyszenia Kupców Polskich oraz Naczelnej Rady Zrzeszeń Kupiectwa Polskiego; 
Ludomir Skórewicz – prawnik, b. starosta grodzki, warszawski i toruński; Adam Guzikowski – 
wicedyrektor departamentu w Ministerstwie Skarbu, dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie; Jerzy 
Heinrich – z Głównego Urzędu Statystycznego; Adela Langman, urzędniczka Kapituły Krzyża i Medalu 
Niepodległości; Leon Stachórski – b. komendant główny organizacji „Legion Młodych”; Józef 
Mrozowicki, działacz „Legionu Młodych” i redaktor pisma „Kuźnia Młodych”; literaci i publicyści: Jan 
Bełcikowski – założyciel „Biblioteki Złotej Cywilizacji”, współpracownik „Drogi”, „Naokoło świata” i 
innych czasopism; Alicja Bełcikowska – autorka książki Stronnictwa i związki polityczne w Polsce oraz 
wielu innych prac; Grzegorz Krzeczkowski, Wojciech Kwasieborski, Tadeusz Lipkowski, Jan Werner; 
artyści; malarze – Jadwiga Fuks, Maria Witkowska, Stanisław Marian Beer, kompozytor Tadeusz 
Grabowski, aktorka Helena Łopuszańska; pedagodzy: dr Karol Drewnowski, Eugeniusz Rau, dr 
Zygmunt Salinger – dyrektor gimnazjum, Stefan Kwiatkowski – wiceprezes Towarzystwa Nauczycieli 
Szkół Średnich i Wyższych, Franciszek Pieniak; lekarze i farmaceuci: Henryk Le Brun, Wiktor Łabęcki 
– założyciel Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic, Marian Maciński, Mieczysław Markowski – ceniony 
działacz społeczny w podwarszawskim Piasecznie; adwokaci: Władysław Gintowt – Dziewałtowski, 
Tadeusz Fabiani, Edmund Grabowski, Czesław Jankowski, Stanisław Jezierski, Józef Krasuski, Jerzy 
Niżałowski, Józef Starzewski, Wacław Tyrchowski, notariusz Bogusław Pajor; inżynierowie: Ludwik 
Dębicki, Wanda Janicka, Wacław Koźniewski, Ignacy Myszczyński – rzeczoznawca patentowy, 
Bolesław Myszczyński – architekt, Włodzimierz Krzyżanowski – b. dyr. DOKP w Poznaniu, Andrzej 
Weissbrot – mechanik; wojskowi Mikołaj Stanisławski, Stanisław Sobolewski, Witold Romanowski, 
Adam Wróblewski, Stefan Zielan – Zieliński, Janusz Adam Wójcik; wybitni sportowcy: Janusz 
Kusociński, lekkoatleta, zdobywca złotego medalu w biegu na 10 tys. metrów na X Olimpiadzie w Los 
Angeles w 1932 r. i Feliks Żuber, również lekkoatleta, uczestnik IX Olimpiady w Amsterdamie, 
wiceprezes Klubu Sportowego „Warszawianka” oraz Tomasz Stankiewicz, kolarz, zdobywca (wspólnie 
z kolegami) srebrnego medalu dla Polski w drużynowym wyścigu kolarskim na torze na VIII 
Olimpiadzie w Paryżu w 1924 r...” 
 
                                                                                      Władysław BARTOSZEWSKI 
                                                                          „Warszawski Pierścień Śmierci 1939 – 1944” 
                                                          Wyd. II rozszerzone ; Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1970 r. 

 
 
 
 Z Pawiaka, już na rowerach udaliśmy się do Palmir. Trasa przebiegała: 
 
I Etap. PAWIAK – BEMOWO. 
 

- przy ul. NOWOLIPKI – przejście na drugą stronę ulicy i w lewo do ul. NOWOLIPIE; 
 
„Ul. NOWOLIPIE. 
 

Ulica związana z historią XXI Warszawskiej Drużyny Harcerek „Puszcza” im. Emilii Plater. 
Tutaj: druhna Józefina ŁAPIŃSKA - pseudonim Jadwiga Ławińska, Katarzyna, doktor filozofii,   
nauczycielka, komendantka Pogotowia Harcerek (1920, 1938 – 1945), komendantka Kielecko – 
Radomskiej i Kieleckiej Chorągwi Harcerek (1929 – 1938), urodzona 19 września 1900 roku w Łodzi, 
po zdaniu matury w 1919 r. i podjęciu studiów polonistycznych na Uniwersytecie Warszawskim, 
zorganizowała XXI Drużynę Harcerek im. Emilii Plater przy szkole powszechnej przy ul. Nowolipie. Był 
to początek działalności V Hufca Żeńskiego, liczącego dziewięć drużyn, który prowadziła w latach 
1920 – 1924. Z kadry tego hufca wyrosło kilka wybitnych instruktorek harcerskich.” 
 

- ul. NOWOLIPIE prosto w ul. ŻYTNIĄ; 
- ul. ŻYTNIĄ do ul. MŁYNARSKIEJ i w prawo; 



 
„CMENTARZ EWANGELICKO – AUGSBURSKI. 
 

Ze wspomnień powstańczych druha Stanisława JANKOWSKIEGO „Agatona” – syna 
Czesława, który objął po nim jesienią 1928 roku funkcję drużynowego XXI Warszawskiej Drużyny 
Harcerzy im. gen. Ignacego Prądzyńskiego: 
(1 sierpnia 1944 r.) 
     „Jechaliśmy z „Wojtkiem” na rowerach jako ubezpieczenie przednie Chłodną – Żelazną – 
Ogrodową – Solną – Lesznem – do Karolkowej, gdzie na tyłach cmentarza Ewangelickiego mieliśmy 
zbiórkę batalionu... 
     ...Na rogu Okopowej wyminęły nas trzy ciężarowe samochody, pełne szaroniebieskich lotników. 
Ostatni zakręt. 
     I nagle – Polska! 
     Za rogiem, o 200 metrów, hitlerowska okupacja. Patrole żandarmerii, bunkry, zasieki z drutu 
kolczastego, ciężarówki z uzbrojonymi Niemcami. A tu Polska. Na kawałku ulicy dopiero – ale już 
Polska. Zdążyliśmy. 
     Tłoczno i aż biało – czerwono od opasek na rękach... 
...Zameldowałem pluton majorowi „Okoniowi” (Alfonsowi Kotowskiemu), dowódcy batalionu „Pięść”... 
Obsadziliśmy cmentarz Ewangelicki. Stanowiliśmy część zgrupowania „Radosława”, w skład którego 
wchodziły bataliony: „Czata 49”, „Miotła”, „Pięść” oraz wsławione wieloma akcjami w okresie 
konspiracji „Parasol” i „Zośka”... 
     ...Dostaliśmy odcinek wzdłuż muru od ulicy Młynarskiej. Solidne nagrobki były dość wysokie, by 
sponad muru obserwować najbliższe ulice. Krzaki i drzewa ułatwiały maskowanie...” 
W „Zośce” też byli harcerze z XXI... 

Dziś druh Stanisław JANKOWSKI zmarły 5 marca 2002 r. pochowany jest właśnie na 
cmentarzu Ewangelicko – Augsburskim.” 
 

- ul. MŁYNARSKĄ w lewo skos w ul. OBOZOWĄ 
- ul. OBOZOWĄ prosto w ul. DYWIZJONU 303; 
- ul. DYWIZJONU 303 prosto w ul. RADIOWĄ; 
- ul. RADIOWĄ prosto, za krzyżowaniem z ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH ścieżką rowerową 

wzdłuż ul. RADIOWEJ 
 
„LOTNISKO „BABICE”. 
 
     Niegdysiejszy poligon artyleryjski i saperski, potem część wielkiego lotniska wojskowego z pasem 
dla myśliwców. 
     W pierwszym dniu Powstania Warszawskiego miało być zaatakowane i zdobyte przez oddziały 
Armii Krajowej, w składzie których był 566 pluton artylerii przeciwlotniczej z 1 baterii artylerii 
przeciwlotniczej z tego samego dywizjonu XXV/pl, co 2 bateria artylerii przeciwlotniczej „Żbik”. Jest 
prawdopodobnym, że w 1 baterii mogli być także harcerze z XXI WDH. Dowodził tym plutonem ppor. 
Andrzej RUDNICKI „Następ”. Zadaniem  plutonu było przejęcie i obsadzenie 20 mm działek 
przeciwlotniczych z osłony lotniska, do czego niestety nie doszło. Pluton ten 3 sierpnia został wcielony 
jako 5 pluton  w grupie majora Wiktora Dobraczewskiego „Nosa” z WSOP, a 4 sierpnia wchłonięty 
przez któryś z żoliborskich oddziałów Zgrupowania „Żywiciel”. 
     Dowódca 1 baterii ppor. Leszek Wójtów „Lew”, którego wybuch Powstania odciął od Żoliborza 
walczył w 2 baterii art. plot. „Żbik” jako zastępca dowódcy baterii.” 
 
II Etap. BEMOWO – KLAUDYN – IZABELIN B. 
 

- ścieżką rowerową wzdłuż ul. RADIOWEJ; 
- za skrzyżowaniem z ul. KALISKIEGO dalej ścieżką rowerową wzdłuż ul. RADIOWEJ; 

 
„BOERNEROWO. 
 
     Osiedle „Boernerowo” zostało założone w 1932 roku z inicjatywy ministra poczt i telegrafów 
Ignacego Boernera dla pracowników łączności. Przez lata stopniowo przekształciło się w murowane 
willowisko – oryginalnych drewnianych domów jest tu coraz mniej.” 
 

- dalej ścieżką rowerową wzdłuż ul. RADIOWEJ do FORTU RADIOWO (po lewej stronie); 



 
„FORT RADIOWO. 
 
     Fort „Babice”, przemianowany w latach 30. na „Fort Radiowo”, należący do pierścienia 
zewnętrznego twierdzy „Warszawa”, wzniesionej przez władze carskie w II połowie XIX wieku. 
Obecnie zamknięty na 4 spusty i otoczony działkami.” 
 

- dalej ścieżką rowerową wzdłuż ul. RADIOWEJ do TORÓW KOLEJOWYCH; 
 
„MASZTY NADAWCZE. 
 
     W poprzek ul. Radiowej do stycznia 1944 r. stało 10 olbrzymich masztów nadawczych 
telegraficznej Centrali Transatlantyckiej zbudowanej w 1923 r. Służyła ona do telegraficznej 
komunikacji międzynarodowej i nadawania programów radiowych dla Polonii, a w czasie wojny 
Niemcom – podobno do komunikacji z U-Botami na Atlantyku. W lesie do dziś można oglądać 
fundamenty słupów i budynków nadawczych, oraz dawne budki strażnicze. W dwóch kamienicach w 
pobliżu Fortu Babice mieszkał personel stacji.” 
 

- za przejazdem kolejowym prosto w ścieżkę leśną, przez las, do ul. Gen. SIKORSKIEGO; 
- ul. Gen. SIKORSKIEGO w prawo do ul. Plut. CIEĆWIERZA; 
- ul. CIEĆWIERZA w lewo, aż do lasu i w prawo w ul. SZYMANOWSKIEGO; 
- ul. SZYMANOWSKIEGO do pierwszej w lewo (leśnej) ul. JANA KAZIMIERZA; 
- ul. JANA KAZIMIERZA do IZABELINA do ul. SIENKIEWICZA. 

 
III Etap. IZABELIN B – HORNÓWEK – TRUSKAW. 
  

- z ul. JANA KAZIMIERZA w prawo w ul. SIENKIEWICZA; 
- ul. SIENKIEWICZA aż do charakterystycznej drewnianej kapliczki; 

 

Tutaj, przy kapliczce zrobiliśmy pierwszy odpoczynek. 
 

 
Od lewej: Ania Majchrzak, Jurek i Ewa Lorenc, Magda Majchrzak. (LS) 

 
- przy kapliczce w lewo w ul. LUBOMIRSKIEGO; 
- ul. LUBOMIRSKIEGO do HORNÓWKA i tu w ul. KUROWSKIEGO; 
- ul. KUROWSKIEGO do ul. LIPKOWSKIEJ; 
- ul. LIPKOWSKĄ w prawo do TRUSKAWIA, do ul. 3 MAJA; 
- ul. 3 MAJA w lewo do początku czarnego szlaku (za kapliczką – po prawej pętla autobusowa). 

 

Czarnym szlakiem, w składzie: Ania i Magda Majchrzak, Ewa i Jurek Lorenc oraz  
Leszek Sierpiński dojechaliśmy do Palmir. Po raz pierwszy rowerzyści byli przed 
uczestnikami samochodowymi. Niedługo po nas, samochodami, przybyli: Ula 
Dzwonowska, Ewa Majchrzak i Dymitr Grunduls – komendant HKS XXI WDHiZ. 
 



         
  Od lewej: Leszek Sierpiński, Ula Dzwonowska,              Na pierwszym planie: Ewa Lorenc, Dymitr 
              Ania i Magda Majchrzak. (EM)                                      Grunduls, Jurek Lorenc. (EM) 
 

 Po krótkim odpoczynku, przeszliśmy na cmentarz. Przed wejściem, na 
kamiennych płytach informacja w czterech językach: 
 

 
 „Na cmentarzu w Palmirach spoczywa 2115 obywateli polskich. Głównie 
mieszkańców Warszawy, zamordowanych przez niemieckiego okupanta, w tajnych 
egzekucjach w latach 1939 – 1943. 
 Zginęli za to, że byli Polakami. 
                                                                                    Cześć Ich Pamięci” 
 

I jeszcze jedna kamienna tablica z napisem odkrytym w katowni na Pawiaku: 
 

 



Na cmentarzu: 
 

                            
Jurek Lorenc otrzymał chustę HKS. (LS)                   Chwila zadumy... (LS) 

              
                                  Magda i Ania złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze. (LS) 

              
                                                                             (EM) 

 
Opracowanie: Lech Sierpiński                                Zdjęcia: Ewa Majchrzak (EM) i Lech Sierpiński (LS). 



POCZET XXI WDH. 
 
Stefan MIROWSKI, pseudonim Łukasz, Bek, Bolek, 

Bolesław Radlewicz, Kuguar, Prawdzic, Nosowicz II, Rokita 
(1920 – 1996), inżynier mechanik, harcmistrz, komendant 
„Zawiszy” Warszawskiej Chorągwi Szarych Szeregów „Ul 
Wisła” (1942 – 1943), komendant „Ula Wisła” (1943 – 1944), 
Przewodniczący ZHP (1990 – 1996). 

Urodził się 14 III 1920 roku w Warszawie, w rodzinie 
Adama (inżyniera hutnika, naczelnika wydziału zakupów i 
magazynów Dyrekcji Tramwajów Miejskich w Warszawie) i 
Heleny z Hertzów (nauczycielki gimnazjalnej języka 
niemieckiego). Jego brat Tadeusz (pseudonim Oracz, 1919 – 

1943, żołnierz AK – kapral podchorąży, członek Grup Szturmowych Chorągwi 
Warszawskiej, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Walecznych) poległ, broniąc się 
przed zatrzymaniem przez patrol niemiecki. 

Mirowski ukończył ośmioklasowe Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Ziemi 
Mazowieckiej w Warszawie. W 1931 roku wstąpił do 21. Warszawskiej Drużyny 
Harcerzy (WDH) im. gen. Ignacego Prądzyńskiego. Przyrzeczenie harcerskie złożył 
28 II 1932 roku. Do ukończenia szkoły przeszedł wszystkie stopnie harcerskiego 
wtajemniczenia – do funkcji przybocznego (1937). Z 21. WDH uczestniczył w 
Jamboree w Gödöllö na Węgrzech (1933), Jubileuszowym Zlocie Harcerstwa 
Polskiego w Spale (1935) oraz Jamboree w Vogelenzang w Holandii (1937). Od 
tamtych dni przyjął jako swe credo życiowe hasło, rzucone wtedy przez naczelnego 
skauta gen. Roberta Baden – Powella: „Szukajcie przyjaciół”. Egzamin dojrzałości 
złożył w 1937 roku. W latach 1937 – 1939 studiował na Wydziale Matematyczno – 
Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego i na Wydziale Budowy Maszyn 
Politechniki Warszawskiej. W trakcie studiów działał w Akademickim Kręgu 
Starszoharcerskim „Kuźnica”. Jednak z macierzystą drużyną kontaktu nie przerwał. 
W roku 1936/1937 odbył przeszkolenie w hufcu szkolnym przysposobienia 
wojskowego, a w latach 1937 – 1939 w Legii Akademickiej, zakończone 
miesięcznym obozem szkoleniowym i uzyskaniem stopnia starszego szeregowego z 
cenzusem. W lipcu 1939 roku był komendantem ostatniego obozu 21. WDH w 
Nowosiółkach nad Starą, dopływem Niemna. 

Wrzesień 1939 roku. Wybuch wojny zastał go w Krakowie. Rowerem i na 
piechotę dotarł do Warszawy 12 września. Już 13 września zameldował się w 
siedzibie Pogotowia Harcerskiego przy ul. Dzielnej 35. Był sekcyjnym w 2 drużynie, 
zajmującej się służbą porządkową, wartowniczą i obroną przeciwlotniczą. Od 
początku 1940 roku pracował społecznie wraz z bratem Tadeuszem w „kuźnicowym” 
Zespole Pomocniczym w Stołecznym Komitecie Pomocy Społecznej na Mokotowie. 

W czasie okupacji kontynuował naukę na Wydziale Mechaniki Wyższej Szkoły 
Budowy Maszyn i Elektrotechniki H. Wawelberga i S. Rottwanda. Absolutorium 
uzyskał w 1945 roku. 

Od października 1939 roku działał w konspiracji, a od 1940 roku pod 
pseudonimem Bolek powołany został na funkcję komendanta Hufca Mokotów Górny 
w „Ulu Wisła”. Od września 1941 roku jako Bolesław Radlewicz był komendantem 
Okręgu „Południe” „Ula Wisła”, jednocześnie kierując działaniami warszawskich 
harcerzy w organizacji „Wawer” (pod pseudonimem Nosowicz II) i samemu biorąc 
udział w licznych akcjach małego sabotażu. Był prekursorem rozwiniętej później 
szeroko przez Szare Szeregi Akcji „M”, działań objęcia opieką grup nie 



zorganizowanej młodzieży. W 1942 roku był organizatorem i pierwszym 
komendantem „Zawiszy”, a od maja 1943 roku do marca 1944 roku kierował 
Wydziałem „Zawiszy” w Głównej Kwaterze Szarych Szeregów („Pasiece”). W 1943 
roku był redaktorem pisma „Wigry”. 

W styczniu 1943 roku otrzymał stopień podharcmistrza (rozkaz nr 1), a 15 
sierpnia 1943 roku – harcmistrza (rozkaz nr 5, zweryfikowany rozkazem nr 7 z dnia 8 
czerwca 1946). Po aresztowaniu pierwszego naczelnika Szarych Szeregów 
harcmistrza Floriana Marciniaka (6 V 1943) i objęciu tej funkcji przez harcmistrza 
Stanisława Broniewskiego, pseudonim Orsza (dotychczasowego komendanta „Ula 
Wisła”) Mirowski został komendantem „Ula Wisła”. Funkcję tę pełnił (z przerwą od 15 
III do 6 VI 1944) aż do pierwszych dni Powstania Warszawskiego. W grudniu 1942 
roku ukończył kurs Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty AK i uzyskał stopień 
sierżanta podchorążego. 1 V 1944 roku został awansowany do stopnia 
podporucznika. W latach 1942 – 1944 organizował i prowadził w macierzystej 
chorągwi szkolenia z zakresu dywersji, wojskowości i metodyki harcerskiej. Od 
marca 1943 roku do dnia wybuchu Powstania Warszawskiego był z ramienia 
„Pasieki” wizytatorem Lwowskiej Chorągwi Szarych Szeregów („Ul Lew”). 

W okresie podporządkowania „Ula Wisła” Obwodom AK w Warszawie, od 15 
III do 6 VI 1944 roku dowodził tzw. Blokiem „Prochownia”, przydzielonym do IV 
obwodu (Ochota). Jako absolwent Szkoły Podchorążych miał wojskowy przydział do 
II plutonu 3. kompanii Batalionu „Zośka”. Zgodnie z rozkazem w chwili wybuchu 
Powstania Warszawskiego udał się do punktu dowodzenia „Ulem Wisła” (ul. Barska 
5/19). Odcięty od Śródmieścia, podjął pracę samopomocową. 12 VIII 1944 roku 
został aresztowany wraz z żoną i mieszkańcami okolicznych domów i wysiedlony do 
obozu przejściowego w Pruszkowie. Uciekł z transportu do Oświęcimia. Początkowo 
ukrywał się w Podkowie Leśnej, a następnie w okolicach Piaseczna. Uczestniczył w 
organizowaniu broni, amunicji i żywności dla powstańców. 

Po upadku Powstania Warszawskiego wyjechał do Krakowa, gdzie pracował 
do 3 I 1945 roku w „Pasiece”, kierowanej przez ostatniego naczelnika Szarych 
Szeregów harcmistrza Leona Marszałka. Po powrocie do Warszawy w latach 1945 – 
1948 pełnił funkcję zastępcy komendanta i kierownika Wydziału Szkolenia 
Starszyzny (1945 – 1947) Warszawskiej Chorągwi Harcerzy. Współdziałał przy 
reaktywowaniu swojej szkolnej drużyny – 21 WDH. W latach 1946 – 1947 członek 
Komisji Weryfikacyjnej Głównej Komendy Harcerzy. W 1949 roku jako „element obcy 
ideowo” został usunięty z ZHP. 

Pracę zawodową rozpoczął 
w roku 1947, początkowo w 
Ministerstwie Przemysłu i Handlu, 
następnie w Państwowej Komisji 
Planowania Gospodarczego na 
stanowisku zastępcy naczelnika 
Wydziału Prac Naukowo – 
Badawczych. W 1951 roku został 
zwolniony z pracy za niezależną 
postawę polityczną i 
przynależność do AK. Później był 
pracownikiem Polskiego Komitetu 

Normalizacji, Miar i Jakości, gdzie 
między innymi był zatrudniony na 
stanowisku Głównego Specjalisty 

Święto Drużyny - styczeń 1957. Od lewej: Zbigniew 

Martyński, Stefan Mirowski, Andrzej Czałbowski. (PA) 



w Centralnym Ośrodku Informacji Normalizacyjnej i Metrologicznej. Od 1951 roku był 
współredaktorem czasopisma naukowo – technicznego „Normalizacja”. Opublikował 
ponad 200 artykułów z zakresu normalizacji technicznej. Do jego najważniejszych 
publikacji należą prace: Podręcznik normalizacji dla średnich szkół technicznych i 
Normalizacja logiką dobrobytu. 

W grudniu 1956 roku Mirowski uczestniczył w obradach Zjazdu Łódzkiego. Po 
Zjeździe, do 1958 roku był sekretarzem Centralnej Komisji Weryfikacyjnej przy 
Naczelnictwie ZHP. W 1959 roku odszedł z czynnej służby instruktorskiej. 

Był zaangażowany w działalność społeczną w swoim zakładzie pracy. Został 
współzałożycielem i przewodniczącym Komisji Zakładowej Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego (NSZZ) „Solidarność”. Za odmowę podpisania 
deklaracji lojalności i wystąpienia z NSZZ „Solidarność” po wprowadzeniu stanu 
wojennego przeniesiono go na wcześniejszą emeryturę. W okresie stanu wojennego 
prowadził kolportaż wydawnictw drugiego obiegu oraz organizował pomoc materialną 
dla rodzin internowanych. 

Uczestniczył w pracach Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych 
Żołnierzy Batalionu „Zośka”. Aktywnie współdziałał z powstałym w 1988 roku 
Kręgiem Instruktorów ZHP i Wychowawców „Ruch Kamykowy”. Współpracował z 
powstałą w 1984 roku przy Archiwum Akt Dawnych miasta stołecznego Warszawy 
Komisji Historycznej Szarych Szeregów. W październiku 1989 roku uczestniczył w 
spotkaniu u harcmistrza Jana Rossmana, na którym zredagowano list tzw. „bandy 
czworga” (Jan Rossman, Halina Wiśniewska, Hanna Zawadzka, Stefan Mirowski). 

Na XXVIII Zjeździe ZHP w grudniu 1990 roku został wybrany na 
Przewodniczącego ZHP. Jako Przewodniczący ZHP, niezaprzeczalny autorytet dla 
wielu pokoleń harcerzy i instruktorów, sformułował komentarz do prawa harcerskiego 
zamieszczony w opracowaniu Harcerskie ideały (Warszawa 1997). W tomie Styl 
życia (Warszawa 1995) zostały zebrane felietony autorstwa Mirowskiego, w 
większości publikowane wcześniej na łamach pisma „Czuwaj”. 

Funkcję przewodniczącego pełnił aż do 
śmierci w dniu 13 VII 1966 roku. Zmarł w Oslo, 
gdzie odbierał w imieniu ZHP certyfikat 
przynależności do WOSM – Światowej Organizacji 
Ruchu Skautowego. Został pochowany 22 lipca na 
Powązkach, przy kwaterze „Zośki”. W mszy 
żałobnej uczestniczyli ksiądz biskup Marian Duś i 
ksiądz biskup polowy WP Leszek Sławoj Głódź. 

Przez wiele lat codziennie rano Mirowski 
służył do mszy świętej w swoim kościele 
parafialnym św. Jakuba przy pl. Narutowicza. W 
tym kościele tradycyjnie 13 lipca każdego roku 
odprawiana jest msza święta w jego intencji. 
        Został odznaczony 
Krzyżem Srebrnym 
Orderu Virtuti Militari, 
Krzyżem Komandor- 
skim (pośmiertnie) i 

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi, 
Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Armii 
Krajowej, Medalem Wojska (czterokrotnie), Medalem „Za 



Warszawę 1939 – 1945”, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Odznaką Weterana 
Walk o Niepodległość, Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” z „Rozetą-Mieczami” Odznaką 
Batalionu „Zośka”, Odznaką Akcji „Burza”. 

1 VIII 1944 roku w kaplicy sióstr Urszulanek Szarych w Warszawie zawarł 
związek małżeński z Ireną Tyszkiewicz (1924 – 1992), łączniczką AK). Miał z nią 
dwóch synów: Krzysztofa (ur. 1952) i Stanisława (ur. 1954). 

Był niezawodnym dowódcą i instruktorem, kolegą i przyjacielem, odważnym i 
twardym żołnierzem podziemnego wojska, zdecydowanym na każde poświęcenie. 
Niedoścignionym wzorem harcerza i instruktora – wychowawcy. Był człowiekiem 
wielkiej wiary, skromnym, szlachetnym, prawym – wielkiego serca prawdziwy 
Harcerz, na którym zawsze można polegać. 

 
                                                              Biografia napisana przez Krzysztofa Kołodziejczyka 
                                                           „Harcerski Słownik Biograficzny” tom I, Warszawa 2006 
 

Drobne uzupełnienia, wstawki bądź poprawki na podstawie: 
- Kazimierz Jarzembowski, Ludmiła Kuprianowicz  
„Harcmistrzynie i Harcmistrze ZHP mianowani w latach 1920 – 1949”, Kraków 2006 
- internetowa strona 49 Częstochowskiej Drużyny Harcerskiej. 
 

27 września 2007 roku na domu, w którym mieszkał druh Stefan Mirowski przy 
ul. Filtrowej 83 (róg ul. Akademickiej) odsłonięto tablicę pamiątkową: 
 

    
              Burmistrz Dzielnicy Ochota. (LS)                                     Syn – Krzysztof Mirowski. (LS) 

             
 

Opracował: Lech Sierpiński 
Zdjęcia: (PA) – Paweł Ambrożewicz,             

- z Powązek i z odsłonięcia tablicy pamiątkowej – Lech Sierpiński (LS) 
- portret – Wikipedia. 



KRONIKA XXI. 
 
Lato 1928. 

„Po wielkich trudnościach jakie uprzedziły nasz wyjazd do Karwi dostaliśmy 
się wreszcie na miejsce przeznaczone pod nasz obóz. Od samego pogoda nam nie 
sprzyjała. W dzień przyjazdu był straszny wiatr w połączeniu z silnym deszczem. 
Chłopcy jednak nie tracili humoru. Druh komendant Piekarski oznajmił nam, że od 
samego początku rozpoczyna się konkurs między zastępami poczem został Stasiek 
Jankowski mianowany oboźnym, nasz książe przybocznym i Jórek Przepiórka 
gospodarzem. Następnie utworzone zostały trzy zastępy. Zastępowym I zastępu 
został Bolek Świętochowski, drugiego Nebelski, a III Czyżkowski. Nasz zastęp 
„Rysiów” reprezentowany był przez czterech chłopców: zastępowego, Deutscha 
przydzielonego do zastępu II oraz Świętochowskiego i Henisza w zastępie III. Obóz 
mieliśmy rozłożony w małym lasku, oddalonym około kilometra od morza. Każdy 
zastęp miał swój namiot, wszystkie trzy namioty ustawione były w jednej linji, frontem 
do namiotu komendy, stojącego na wzgórku. Przez trzy tygodnie rano przeważnie 
trwały prace obozowe, po obiedzie zaś chodziliśmy kąpać się w morzu i grać w piłkę. 
W połowie obozu odwiedziliśmy obóz instruktorski, który był od nas oddalony około 7 
kilometrów. W tydzień przed końcem obozu odbyła się wycieczka. Siedmiu chłopców 
zostało w obozie, reszta zaś koleją udała się do Kartuz, z kąd szlakiem jezior zrobili 
marsz dookoła Szwajcarii Kaszubskiej. Po powrocie do obozu został ogłoszony 
rezultat konkursu w którym zast I zajął I miejsce, po nim III i II. Dnia 2 lipca obóz 
został zwinięty i cała drużyna pojechała do Warszawy. Z naszego zastępu najlepiej 
spisał się Deutsch, który został wywiadowcą.” 

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

 

 



 
 

Rys. Krzysztof Henisz                     



Lipiec 1948 
„Latem r. 1948 od początku lipca odbywa się zgrupowanie 5 samodzielnych 

obozów 5 drużyn Hufca Ochota nad Jeziorem Ostrzyckim koło Wieżycy (stacja 
kolejowa Kościerzyna). Komendantem obozu jest Jerzy Filiński. 
            Jest to okres, w którym w Harcerstwie wprowadzana jest – jako zadanie 
programowe – „Harcerska Służba Polsce”. Przodownikiem H.S.P. jest przez I część 
obozu P. Ambrożewicz (przezwisko – do tej pory przez nikogo nie wytłumaczone: 
„Cypades”), a w drugiej części obozu – Jerzy Kosiec. Podejmowane są prace 
związane z pomocą miejscowym rolnikom – np. w postaci kopania rowu 
odwadniającego. Atrakcją obozu są zdobywane sprawności „3 piór” – wymagające 
całodobowego przebywania w lesie (w odosobnieniu), milczenia i żywienia się 
conajwyżej produktami leśnymi.” 

(Autor nie ustalony) 

 
Lato 1958 

„...Odbył się samodzielny obóz męski nad jez. Wągieł Duży k/Mrągowa, 
którego komendantem był Jan Wojciechowski, oraz żeński 21 WDH-ek „Puszcza” 
nad jez. Dadaj, którego komendantką była Maria Chmurzanka...” 

(Autor nie ustalony) 
 

Lato 1978 
      „...Na obozie rzeczywiście nie wszystko szło idealnie. Mieliśmy np. kłopoty z 
kwatermistrzem, pochodzącym z przedobozowej łapanki. Stawki żywnościowe były 
wysokie, a jedzenie kiepskie. Kiedyś w menu miało być zsiadłe mleko, ale w 
magazynie było tylko słodkie. Kwatermistrz wlał wówczas do mleka kwasek 
cytrynowy i powstała breja nie do picia. W końcu towarzystwo zgłosiło się do mnie, 
że jest głodne. Poleciłem wydać żarło po cieniutkiej kolacji. I wówczas kwatermistrz 
rzucił się jak Rejtan przed magazyn, że nie wyda, bo mu się wskaźniki nie zgodzą. 
Kiedy zaś wrócił z miasta kompletnie pijany, poleciłem mu spakować się i zdać 
funkcję. Wskaźniki spadły, ale na obozie pojawiły się schaboszczaki.” 

(Jerzy Filiński „W drodze” – „Pan kwatermistrz”) 

 
18 czerwiec – 9 lipiec 1998  
Obóz wędrowny XXI WDH „Stare Żbiki”. Bieszczady – Tatry. 

(Internetowa „Kronika XXI WDH”) 

 

1 lipiec 1998 
„Po przejściu paru kilometrów, przejechaniu parudziesięciu autobusem i 

jeszcze paru pociągiem, czternaście osób odłączyło się i wróciło do Warszawy. Trzy 
pozostałe z Gorlic pojechały do Krynicy, by tam czekać na przyjazd "drugiego" 
turnusu.” 
 
2 lipiec 1998 

„Krynica to strasznie nudne miasto.” 
 

3 lipiec 1998 
„Rankiem dołączyło dziesięć osób i ruszyliśmy w trasę. Doszliśmy w okolice 

Hali Łabowskiej, gdzie znaleźliśmy fajne miejsce na nocleg, charakteryzujące się 
tym, że było blisko jakiegoś samotnego spychacza. Tam kolejny raz nie wyszła nam 
próba zrobienia ogniska obrzędowego. To był chyba ostatni dzień obozu, podczas 
którego nie spadła ani jedna kropla deszczu.” 



4 lipiec 1998 
„Rano co chwila wydawało nam się, że słychać ruszający spychacz, więc 

szybko spakowaliśmy się i ruszyliśmy w trasę. Po dojściu do Rytra (zejście jest dość 
strome), niektórzy narzekali na kostki tudzież inne części ciała, więc pojechaliśmy do 
Piwnicznej. Stamtąd poszliśmy do Łomnicy, gdzie w PTSMie spędziliśmy noc. Był 
chyba jakiś kominek, ale nie pamiętam, czy obrzędowy.” 
 
5 lipiec 1998 

„Rano opuściło nas dwoje ludzi, w tym Onufry, któremu zaczęło się wtedy 
zapalenie opon mózgowych. W Piwnicznej udało nam się złapać busika, którym 
przebyliśmy kilkanaście kilometrów. Po południu zatrzymaliśmy się, aby szukać 
noclegu. Niestety wszystko było ogrodzone. Udało nam się jednak nawiązać kontakt 
z tubylcami (producentami oscypków, które jedliśmy później na kolację), którzy 
pozwolili nam rozbić się koło ich chaty. Drewno było mokre, więc rozpalanie ogniska 
trwało półtorej godziny. Ale obiad był dobry.” 
 
6 lipiec 1998 

„Rano zeszliśmy do miejscowości o swojskiej nazwie Jaworki, skąd 
wdrapaliśmy się na wąwóz Homole. Potem, kiedy przechodziliśmy obok bazy 
studenckiej, zaczęło kropić, więc się rozbiliśmy. Część osób poszła na wycieczkę, 
część została. I była niezła ulewa. Ale trochę podeschnąć nam się udało.” 
 
7 lipiec 1998 

„Szliśmy granicą, z której zeszliśmy dopiero do Szczawnicy, zresztą przez 
piękne sady. Tam rozbadzialiśmy się na kilka godzin. Potem ruszyliśmy dalej, ale 
trochę kapało z nieba, więc kiedy doszliśmy do schroniska PTTK, zmiękliśmy i 
przenocowaliśmy tam. Zadecydowaliśmy, że z dowodu kiepskiej pogody i tego, że 
nie zanosi się na lepszą, skracamy obóz o jeden dzień.” 
 
8 lipiec 1998 

„Kolejne dwie osoby nas opuściły. A my po kilku godzinach marszu 
uświadomiliśmy sobie, że jeśli do Bukowiny Tatrzańskiej mamy dotrzeć pieszo, to 
musimy zanocować dużo dalej niż planowaliśmy. Zeszliśmy do Niedzicy i tam 
próbowaliśmy znaleźć nocleg. Dwie osoby wyprawiły się aż do kacwina, nie 
znajdując nic po drodze, a reszcie udało się znaleźć tanie spanie w domu 
wycieczkowym, w którym akurat była przerwa spowodowana zmianą turnusów 
kolonii. Większość osób do późna w nocy grała w wodę (chyba najsławniejsza dotąd 
rozgrywka, pierwsza zresztą w drużynie). Następnego niektóre osoby często 
zbaczały w krzaczory.” 
 
9 lipiec 1998 

„To był ostatni dzień obozu. Z powodu błota i dużych stromizm na szlakach, 
zrezygnowaliśmy z tych ostatnich i większą część drogi pokonaliśmy asfaltem. Ale i 
tak było przyjemnie, bo niewiele padało. Ten kawałek szlaku, którym szliśmy, był nie 
tylko nie przetarty, ale do tego jeszcze kiepsko i głupio oznaczony. Ale i tak na czas 
zdążyliśmy do Bukowiny, skąd autobusem pojechaliśmy do Zakopanego. Kiedy 
wsiadaliśmy do pociągu, jakiś kolejarz bardzo starał się wlepić nam mandat, ale go 
przegadaliśmy. A potem, nie wiadomo kiedy (no dobra, wiadomo: w piątek, 10.07) 
znaleźliśmy się w Warszawie.” 
                                                                                                                   Opracował: Lech Sierpiński. 



ŻYCZENIA URODZINOWE 

Druhny  
Hania Tomassi – Morawiec - 9 czerwca 

a 
Ania Boniecka – Rodak - 16 lipca 

urodziły się parę lat temu... 

             Z tej okazji życzymy Wam: 

Wszystkiego co najlepsze,  
co dobre i miłe, 

co budzi uśmiech na twarzy, 
co kryje się w niewielkim słowie – szczęście, 

a także tradycyjnie 100 lat!!! 
 

                                                                                 Środowisko XXI WDHiGZ 

 

 
 
 

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

 
Opracowanie numeru: Lech Sierpiński 
Pomoc techniczna     : Jacek Żórawski 
Współpraca               : Katarzyna Lewińska,   
 

 


