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Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych
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Warszawskie Dzieci...
Słowa: Stanisław Ryszard Dobrowolski „Goliard”,
Melodia: Andrzej Panufnik.

Nie złamie wolnych żadna klęska,
nie strwoży śmiałych żaden trud,
pójdziemy razem do zwycięstwa,
gdy ramię w ramię stanie lud.
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Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój.
Za każdy kamień twój, Stolico, damy krew.
Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój.
Gdy padnie rozkaz twój, poniesiem wrogom gniew!
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Powiśle, Wola i Mokotów,
ulica każda, każdy dom,
gdy padnie pierwszy strzał, bądź gotów,
jak w ręku Boga złoty grom!
Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój.
Za każdy kamień twój, Stolico, damy krew.
Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój.
Gdy padnie rozkaz twój, poniesiem wrogom gniew!

Od piły, dłuta, młota, kielni
Stolico, synów swoich sław,
Że stoją wraz przy tobie wierni
Na straży twych żelaznych praw.
Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój.
Za każdy kamień twój, Stolico, damy krew.
Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój.
Gdy padnie rozkaz twój, poniesiem wrogom gniew!
Piastunko naszych snów nad Wisłą
Niejeden u twych stóp już zgasł.
Lecz choćby wszystkim zginąć przyszło,
Nie cofnie się ni jeden z nas.
Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój.
Za każdy kamień twój, Stolico, damy krew.
Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój.
Gdy padnie rozkaz twój, poniesiem wrogom gniew!
Poległym chwała, wolność żywym,
Niech płynie w niebo dumny śpiew,
Wierzymy, że nam Sprawiedliwy
Odpłaci za przelaną krew.
Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój.
Za każdy kamień twój, Stolico, damy krew.
Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój.
Gdy padnie rozkaz twój, poniesiem wrogom gniew!

2 HARCERSKA BATERIA ARTYLERII PRZECIWLOTNICZEJ
„Ż B I K”
W PIERWSZYM DNIU
POWSTANIA WARSZAWSKIEGO.

„...Rankiem o 7.30 porucznik „Gurt” (Kazimierz Czapla), dowódca IV Zgrupowania
A.K. III Rejonu Śródmieście, zostaje zawiadomiony o rozpoczęciu powstania
o godzinie 17.00. Natychmiast rozsyła łączniczki do dowódców obiektów,
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wyznaczając odprawę na godzinę 9.00. Punktualnie zjawiają się por. „Dworski”
(Leonard Bukłowski), dowódca obiektu I; ppor „Tyburski” (Kazimierz Lewandowski),
dowódca obiektu II i ppor „Wirski” (Henryk Lehman), który z trzema kompaniami
Wojskowej Służby Ochrony Powstania opanować ma obiekt III.
Porucznik „Gurt” dysponuje najnowszymi ustaleniami wywiadu sprzed kilkunastu
lub kilkudziesięciu godzin. Najważniejsze zadanie, zdobycia dworca Głównego
z dworcem wojskowym, parku samochodowego (Fahrparku) i hali pocztowej przy
Chmielnej, spoczywa na poruczniku „Dworskim”. Będzie atakował te silnie uzbrojone
obiekty dwoma dobrze wyszkolonymi kompaniami 1 i 2 z żołnierzami, którzy
mieszkają lub pracują w tym rejonie. Obsadę dworca Głównego stanowi około 75
policjantów kolejowych (Bahnschutz Polizei) uzbrojonych w pistolety maszynowe,
karabiny, broń krótką i granaty. Na dworcu stacjonuje 30-osobowy oddział artylerii
przeciwlotniczej z trzema działkami przeciwlotniczymi kal. 20 mm i dwoma ckm-ami,
uzbrojony dodatkowo w karabiny i pistolety. Jest jeszcze posterunek Wehrmachtu,
około 25 żołnierzy z karabinami, bronią krótką i granatami. W razie zagrożenia
szybko wzmocnić może obronę dworca 25 urzędników służby kolejowej oraz
uzbrojeni pasażerowie, cywile i wojskowi przebywający na peronach i w hali
dworcowej.
Do dworca Głównego przylegają drewniane baraki, w których Niemcy urządzili
kolejowy dworzec wojskowy. Bronią go cztery posterunki Wehrmachtu uzbrojone
w karabiny. Wywiad obliczył, że w ciągu doby przewija się przez ten dworzec do
dwóch tysięcy żołnierzy, podoficerów i oficerów udających się na front wschodni lub
do Rzeszy.
Parku samochodowego broni posterunek (1+6) stacjonujący w baraku przy ul.
Marszałkowskiej. Wesprzeć mogą go uzbrojeni kierowcy ciężarówek.
Halę pocztową przy ulicy Chmielnej osłania ckm.
Porucznik „Dworski” może zdobyć wyznaczone cele jedynie z zaskoczenia
i z pomocą broni maszynowej oraz przeciwpancernych piatów. Obaj z porucznikiem
„Gurtem” już wiedzą, że ich główny magazyn broni jest pusty. Ciężka broń
maszynowa i piaty zniknęły razem z oficerem broni IV Zgrupowania, kapitanem
„Pomorskim”. Czy znają tę tajemnicę podporucznicy „Tyburski” i „Wirski”?
Por. „Tyburski” z 3 i 4 kompanią otrzymał zadanie opanowania obiektu II –
Urzędu Telekomunikacyjnego wraz z wartownią przy ulicy Barbary 1, hoteli „Polonii”
i „Centralnego” oraz Frontleistelle w alejach Sikorskiego (okupacyjna nazwa Al.
Jerozolimskich) a także składnicy wojskowej przy ul. Pankiewicza 3. Urząd
Telekomunikacyjny uznany został przez wywiad za drugi pod względem ważności
budynek do opanowania, po dworcu Głównym. W urzędzie stacjonuje 70-osobowy
oddział wartowniczy uzbrojony na pewno w dwa a prawdopodobnie trzy ckm-y,
pistolety maszynowe, karabiny, broń krótką i granaty. W razie zagrożenia wesprze go
silnie uzbrojony oddział SS-manów. Również niemieccy funkcjonariusze pocztowi,
około 200 osób, umieją posługiwać się bronią palną i część z nich ją posiada.
Personel hoteli „Polonia” i „Centralnego” nie jest uzbrojony. Wewnątrz „Polonii”
czuwa stale kilku wartowników z jednym peemem i bronią krótką. Z bronią nie
rozstaje się około dwustu oficerów – gości hotelowych. W „Centralnym” przebywa
znacznie mniej, kilkudziesięciu cywilów i podoficerów, prawdopodobnie również
uzbrojonych.
Składnicy wojskowej przy ul. Pankiewicza pilnuje 15 wartowników (karabiny
i granaty), a Frontleistelle przy rogu ulic E. Plater i alei Sikorskiego podobnie
uzbrojony posterunek. Wywiad ustalił, że przez Frontleistelle w ciągu dnia przewija
się do 300 żołnierzy.
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Pozornie najłatwiejsze zadanie przypadło ppor. „Wirskiemu”, dowodzącemu
kompaniami 33, 34 i 35 WSOP-u. Pozornie, gdyż dowodził aż trzema kompaniami,
ale odwodowymi, składającymi się z żołnierzy słabo lub zupełnie nie przeszkolonych
oraz nie sprawdzonych w walce i dywersji. W obiekcie III „Wirski” opanować miał
Wojskowy Instytut Geograficzny przy alejach Sikorskiego (osłaniany przez jedno
działko przeciwlotnicze, 2 ckm-y, stałą, uzbrojoną załogę i urzędników wojskowych,
poza tym dwa umocnione posterunki od Alei i ul. Nowogrodzkiej), Dom Turystyczny
przy pl. Starynkiewicza (25 żołnierzy z działkiem plot, ckm-em, karabinami
i granatami i około stu uzbrojonych gości), Dworzec Pocztowy (40-osobowa dobrze
uzbrojona załoga z działkiem plot, około 50 policjantów pocztowych i 60 urzędników,
w większości z bronią krótką) i Dom Kolejowy przy ul. Żelaznej 18 (kilkudziesięciu
urzędników i kolejarzy z karabinami i bronią krótką).
Porucznik „Gurt” zakończył odprawę krótkim przypomnieniem zadań dla
dowódców obiektów.
Porucznik „Dworski” rozpoczyna działania bojowe natarciem 1 kompanią na
dworzec Główny od strony ulicy Chmielnej, na wysokości wylotu ulicy Sosnowej.
Kompania 2 uderza z pozycji wyjściowych domów Chmielna 44 i 56 na halę
pocztową, dworzec wojskowy i Fahrpark.
Podporucznik „Tyburski” koordynuje natarcie 3 kompanią na Urząd
Telekomunikacyjny, wartownię i hotel „Polonia” z domów przy Wspólnej 56 (pluton
145), Poznańskiej 32 (plutony 144 i 152), Nowogrodzkiej 48 (pl. 195) i bezpośrednio
na hotel „Polonia” (pl. 187). Kompania 4 szturmuje z domu Towarzystwa „Ruch”
w Alejach Jerozolimskich Frontleistelle i składnicę wojskową przy Pankiewicza.
Kompanie podporucznika „Wirskiego” mają wszystkie szturmować wyznaczone
cele bezpośrednio z ulic i podwórek. Kompania 33 – Dom Kolejowy i Dworzec
Pocztowy z Chmielnej i Żelaznej. Kompania 34 – W.I.G. z terenu szpitala Dzieciątka
Jezus. Kompania 35 – Dom Turystyczny oraz Dyrekcję Wodociągów i Kanalizacji
z placu Starynkiewicza.
Odprawa skończona. Dowódcy obiektów przed opuszczeniem kwatery por.
„Gurta” przy Marszałkowskiej dowiadują się, że przenosi on swoje miejsce postoju do
kwatery przy Wspólnej 67 m. 23 (telefon 807-13, znali go tylko dowódcy obiektów),
prywatnego mieszkania por. „Dworskiego”, skąd łatwiej będzie utrzymywać łączność
między oddziałami i dowodzić...
...Tego dnia hasło dla oddziałów IV Zgrupowania AK „Gurt” przy Chmielnej i Złotej
od Marszałkowskiej po Żelazną brzmiało – Warszawa. Odzew – wolność...
...por. „Gurt”... ...Jak gurtem (fragment uprzęży końskiej) spiąć miał obie strony
z pomocą ok. 2 tysięcy żołnierzy liniowych i służb pomocniczych, przydzielonych do
opanowania trzech obiektów strategicznych.
Obiekt I. Dowódca por. „Dworski”. Dwie kompanie liniowe i współdziałający z nimi
1 pluton 2 Baterii Artylerii Przeciwlotniczej. Zadanie – opanowanie dworca Głównego
i przylegających do niego obiektów wojskowych i kolejowych wzdłuż ul. Chmielnej
i wykopu linii średnicowej PKP.
Obiekt II. Dowódca ppor „Tyburski”. Dwie kompanie liniowe. Zadanie –
opanowanie Urzędu Telekomunikacyjnego przy ul. Nowogrodzkiej, hoteli „Polonia”
i „Centralnego” oraz kilku obiektów wojskowych (Frontleistelle, składnicy wojskowej).
Obiekt III. Dowódca ppor „Wirski”. Trzy kompanie Wojskowej Służby Ochrony
Powstania. Zadanie – opanowanie Domu Kolejowego i Dworca Pocztowego, Domu
Turystycznego i Dyrekcji Wodociągów i Kanalizacji (przy pl. Starynkiewicza) oraz
Wojskowego Instytutu Geograficznego (WIG-u)...
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...W godzinie W walkę rozpoczęły oddziały obiektu I i częściowo II, zgrupowane
po drugiej stronie Alei. Dowódca Zgrupowania nie miał z nimi żadnego kontaktu
przez prawie dobę. Nie nawiązał także żadnego kontaktu z rozproszonymi
oddziałami obiektów II i III po tej stronie Alei (mocno zdekompletowana 3 kompania
z jego rozkazu przeniosła się w godz. W do kamienicy przy ul. Widok 24 i nazajutrz
przeszła na ul. Złotą i Chmielną podporządkowując się porucz. „Dworskiemu”...
...2 Harcerska Bateria Artylerii Przeciwlotniczej „Żbik”
Trzy plutony 2 Baterii na godzinę przed rozpoczęciem Powstania zajęły
stanowiska:
1 – Chmielna 61, wyczekiwanie na zdobycie dworca Głównego
2 - Solec 99, wyczekiwanie na opanowanie mostów Poniatowskiego i Kolejowego
3 – Żelazna 30, wyczekiwanie na zajęcie Poczty Dworcowej, Domu Turystycznego
i Wojskowego Instytutu Geograficznego.
Dowódca 2 Baterii, ppor „Żuk” (Zdzisław Szczepański), zajął stanowisko
dowodzenia w drukarni Wierzbickiego przy Chmielnej 61. Z plutonem
1 podchorążego „Ruskina” ( Stanisława Gromulskiego) oczekiwał na zdobycie
dworca oddalonego od domu o kilkadziesiąt metrów. Kwadrans przed godziną
siedemnastą przy Chmielnej zjawia się 3 pluton podchorążego „Romera” ściągnięty
rozkazem ppor „Żuka” po uzyskaniu przez niego informacji, że Niemcy usunęli
działka przeciwlotnicze z Dworca Pocztowego, Domu Turystycznego i WIG-u.
W godz. W dowództwo 2 Baterii i oba plutony liczyły:
około 40 działonowych – kanonierów, bombardierów i podchorążych (średnia wieku
18 lat),
8 sanitariuszek,
około 12 łączników (średnia wieku 16 lat).
Stan uzbrojenia: jeden pistolet maszynowy sten z sześcioma magazynkami, dwa
pistolety kal. 6,35 mm z 13 nabojami, jeden granat. Żołnierze nie biorą udziału
w wieczornych walkach. Nocą ppor „Żuk” wysyła patrole w rejon Chmielnej
i Żelaznej, gdzie jeden z nich zdobywa samochód ciężarowy i bierze dwóch jeńców.
Na skrzyni samochodu żołnierze – harcerze znajdują pięść pancerną (panzerfausta),
granaty, skrzynkę amunicji (ok. 200 sztuk) do kb i skrzynkę amunicji kal. 9 mm (ok.
900 sztuk), sprzęt łączności, oporządzenie, umundurowanie, benzynę.
Pozostali biorą udział w budowie barykady na Chmielnej i w akcji
przeciwpożarowej w czasie, gdy płonęła hala pocztowa. Patrol wysłany do mjr. „Liga”
(Tadeusza Nowakowskiego) wraca z przekazanym karabinem i dwoma kilogramami
materiału wybuchowego (plastiku) oraz patrolem (1+2) pod dowództwem sierżanta
„Nerona” (N.N.) uzbrojonym w pistolet maszynowy, rewolwer i cztery granaty...”
(Maciej Kledzik „Między Marszałkowską i Żelazną, Alejami Sikorskiego i Pańską” – BICO Sp. z o.o. Warszawa 1994)
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„...1 sierpnia 1944 roku, w godzinach rannych, około 9 – 10, odbyła się na ulicy
Ursynowskiej odprawa całej kadry 2 Harcerskiej Baterii Artylerii Przeciwlotniczej
ŻBIK, z udziałem dowódcy dywizjonu XXV/pl por. Wińcze „Jaskólskiego”. Przybył na
nią dowódca III Rejonu kpt. Światopełk – Mirski „Leon – Łucznik”, przedstawiony tym
razem jako dowódca 1 pułku artylerii przeciwlotniczej. (Odcięty od oddziałów na
swoim miejscu postoju przy ul. Skolimowskiej 5 wraz z grupą oficerów sztabu III
Rejonu został ujęty przez Niemców i rozstrzelany na podwórzu domu w dniu
6 sierpnia.)
Na odprawie tej podjęta została zapewne decyzja skoncentrowania wszystkich
trzech plutonów baterii, a nie jak było planowane wcześniej tylko I plutonu, w rejonie
Dworca Głównego. A także odkomenderowanie do dowództwa dywizjonu grupy
łączniczek. Jak wspomina Adam Bóbr, który brał w niej udział, na odprawie
przekazano rozkaz płk. „Montera” – Godzina „W” 17.00...
...1 sierpnia o godzinie 12.30 dowództwo baterii, poprzez sieć łączności dywizjonu
otrzymało rozkaz „Alarm. Godzina „W” 17.00”. Tak podaje Szczepański. Bóbr
twierdzi, że już o 10, na odprawie na Ursynowskiej. Alarm musiał przebiegać
sprawnie, bo np. do punktu łączności przy ul. Księdza Skorupki – informacja
Ryszarda Boreńskiego „Rysia” – rozkaz dotarł około godz. 11.30; do mieszkania
autora opracowania przy ul. Kruczej, w którym po pierwszym alarmie zorganizowano
dodatkowy punkt łączności, kilka minut po 13 przyniósł wiadomość dowódca
I plutonu „Ruskin”.
Punkty oczekiwania były te same, co w dniu pierwszego alarmu 28 lipca, z tym że
część I plutonu, była tym razem na ul. Chmielnej 30. Przy plutonach były patrole
sanitarne, łączności i służby obserwacyjno – alarmowej...
...Poszczególne plutony koncentrowały się w następujących miejscach: - I ul.
Chmielna 54, II ul. Dobra 2 i Solec 99, III – Żelazna 30. Lokalizacje te wiązały się
z zadaniami jakie otrzymała bateria. Jako jednostka drugiego rzutu miała
współdziałać z oddziałami piechoty przy zdobywaniu obiektów, na których
rozmieszczona była niemiecka artyleria przeciwlotnicza, a następnie wykorzystywać
zdobyczny sprzęt do walki z lotnictwem i bronią pancerną nieprzyjaciela. Plutonowi
I kaprala podchorążego „Ruskina” Stanisława Gromulskiego przypadł Dworzec
Główny. Plutonowi II kaprala podchorążego „Kaczanowskiego” Piotra Osińskiego
Most Poniatowskiego. Plutonowi III kaprala podchorążego „Krzyckiego – Pożogi”
Andrzeja Rażniewskiego Dworzec Pocztowy na Żelaznej i Wojskowy Instytut
Geograficzny w Alejach Jerozolimskich.
Były także jeszcze inne punkty koncentracji np. na Placu Napoleona róg Boduena
i Suchej 18, łączniczek na Smolnej. Jakaś część II plutonu miała punkt na
Elektoralnej 14 w mieszkaniu „Hoba”...
...Wobec nie nawiązania kontaktów przez dowódców obiektów z plutonami II i III
oraz usunięciem w dniu 31 lipca działek przeciwlotniczych z mostów, Dworca
Pocztowego i WIG, dowódca baterii, po porozumieniu się z dowódcą dywizjonu kpt.
„Jaskólskim” Władysławem Wińczą, wydał o godzinie 16.30 rozkaz przemarszu II i III
plutonu na ul. Chmielną 61 do miejsca postoju dowództwa baterii oraz I plutonu.
Pluton III już 16.45 melduje się na Chmielnej 61. Pluton I częściowo już jest, reszta
dochodzi parę minut po 17. Stan 2 baterii w godzinie „W” wynosi 60 ludzi. Uzbrojenie
1 pistolet maszynowy Sten z 6 magazynkami, 5 pistoletów z małą ilością amunicji,
kilka granatów.
Na Mokotowie, przy dowództwie dywizjonu przebywa zastępca dowódcy baterii
plutonowy podchorąży „Tomek, Plichta, Korzecki, Żbik” Kazimierz Dziubałtowski.
Kiedy i w jakich okolicznościach nastąpiła zmiana przydziału zastępcy dowódcy 2
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baterii nie wiadomo. Zapewne bez wiedzy dowódcy baterii por. „Żuka”, który około 16
wysyła po niego łączniczkę „Kima”. Przed samą godziną „W” dołączają do
dowództwa dywizjonu, wezwane po godzinie 14 – komendantka żeńskiej części
ŻBIKA Irena Milko – Więckowska „Wierzbicka”, łączniczki „Hanka Orlicz” Anna
Leskiewicz – Bogdanowicz, „Batys” Aniela Górska – Guttowa, „Pilawa” Teresa
Jezierska, Wanda Bobrowska, Nina Miksówna. Zostały rozlokowane w lokalach na
Kieleckiej i Opoczyńskiej jako łączniczki dowództwa dywizjonu i miały tam oczekiwać
na dołączenie oddziału, który będzie zdobywał działka na Polu Mokotowskim. Jak
wspomina „Hanka Orlicz” – Dziubałtowski występował jako zastępca dowódcy
dywizjonu, był tam zapewne również „Nowina”, zastępca dowódcy dywizjonu
„Jaskólskiego” od kilku miesięcy. Trzeba pamiętać, że dywizjon artylerii
przeciwlotniczej XXV/pl został wiosną 1944 roku poważnie osłabiony kadrowo – wielu
jego oficerów przeniesiono do dowództw okręgów Armii Krajowej, jak referentów
artylerii przeciwlotniczej, dla zorganizowania zawiązków tej broni. Po kilku dniach
dowództwo dywizjonu i łączniczki – wycofali się w głąb powstańczego Mokotowa
i praktycznie na własną rękę szukali tam nowych przydziałów. „Jaskólski” został
zastępcą dowódcy plutonu odbioru zrzutów powietrznych kpt. „Brony” Lucjana
Kintopfa, pełniła też tam służbę Teresa Jezierska. Dziubałtowski przeszedł do
„Baszty”. „Orlicz” 25 sierpnia powróciła do baterii przechodząc po raz drugi
z Mokotowa kanałami. Pierwszy raz zjawiła się około 15 i na rozkaz „Montera”
powróciła na Mokotów, przenosząc radiostację dla płk. „Daniela” dowódcy „Baszty”...
...14 dziewcząt z sanitariatu zgromadzonych na punkcie przy ul. Suchej 18 zostało
otoczonych przez Niemców. Ukrywały się jakiś czas w tym domu, a następnie zostały
wypędzone przez Niemców, wraz ze wszystkimi mieszkańcami...
...Wróćmy jednak na Chmielną 61. Zapada pierwsza powstańcza noc. W kantorze
zakładów drukarskich, na pierwszym piętrze, zajmuje w otwartym oknie stanowisko
jedyny posiadany Sten. W razie czego ma zaryglować ogniem wyjście z bramy
i podwórze. Przyda się w tym miejscu krótka informacja topograficzna. Dom
Chmielna 61 od ulicy, był zwykłą, trzypiętrową kamienicą mieszkalną, z jedną boczną
oficyną. Po drugiej stronie podwórza parterowe zabudowania jakichś składzików
i ubikacje. Na wprost bramy zamykał podwórze budynek Zakładów Graficznych Braci
Wierzbickich, sześciopiętrowy gmach o solidnej żelbetonowej konstrukcji, jako że na
wszystkich piętrach stały maszyny i inne urządzenia drukarskie, wyposażony
w windę. Na ostatnim piętrze taras ze zbiornikiem na wodę i budka zamykająca
klatkę schodową. Z drugiej strony gmach wychodził na tereny przy Dworcu Głównym.
Okna zaczynały się dopiero od 1 piętra.
Dowódca baterii ppor. „Żuk” wysyła patrol dla spenetrowania baraków i budynków
warsztatów kolejowych, rozciągających się nad wykopem torów linii średnicowej
prawie pod Dom Kolejowy przy ul. Żelaznej. Patrol zdobywa niemiecki samochód
ciężarowy, biorąc dwóch jeńców, przynosi z sobą „Panzerfausta” (pocisk do
niszczenia czołgów), trzy karabiny, kilka granatów, amunicję, sprzęt łączności,
polowe radio i kanistry z benzyną.
Inny patrol wysłany dla odszukania miejsca postoju dowódcy obiektu Dworzec
Główny, odnajduje na ul. Twardej 40 majora „Liga” Leona Nowakowskiego, który
zbiera żołnierzy jacy znaleźli się w tej okolicy nie mogąc dotrzeć do swych
macierzystych oddziałów. Powstanie z nich Zgrupowanie „Chrobry II”, w którym „Lig”
będzie do 7 sierpnia dowódcą, następnie zastępcą dowódcy. Poległ 9 września.
Podporucznik „Żuk” udaje się do majora „Liga” wraz z patrolem, aby uzgodnić
współdziałanie i poprosić o przydział środków ogniowych. Otrzymuje jeden karabin,
2 kilogramy trotylu i 3 „gomółki” plastiku ze spłonkami...
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...Pierwszym poległym baterii był kanonier „Jezierski” Juliusz Herdin, który padł
przy przekraczaniu Marszałkowskiej przez część I plutonu, w marszu na Chmielną
61...
...W opracowaniu z 1984 „Kompania szturmowa „Jeremi” w Powstaniu
Warszawskim” na str. 5 znajduje się informacja, że w dniu wybuchu powstania
wczesnym popołudniem przed cerkwią na Pradze zebrała się sekcja (?) „Wieniawy” –
Jerzego Borodina z 2 Harcerskiej Baterii Artylerii Przeciwlotniczej „Żbik”. Byli to
absolwenci konspiracyjnej podchorążówki... Było ich siedmiu. Dwaj bracia
Borodinowie – „Wieniawa I” i „Wieniawa II”, Stanisław Baszczyk „Ostrowski”,
Aleksander Nadolny „Karp”, Kazimierz Chojacki „Orzeł” i dwóch NN. „Wieniawa”
powiedział im, że mają wziąć udział w ataku na most średnicowy i ich zadaniem
będzie obsługiwanie stojących tam działek przeciwlotniczych. Miejscem koncentracji
była Dobra 2 – według Baszczyka Dobra 25a – ale w mieszkaniu nie zastali nikogo.
Udali się więc na Marszałkowską 127, gdzie mieli spotkania podchorążówki, lecz nie
udało im się tam dotrzeć. 2 sierpnia po wielu perypetiach dochodzą na Twardą 40,
skąd mjr „Lig” kieruje ich do formującej się na Wielkiej kompanii por. „Jeremiego”,
w której walczyli przez całe powstanie. Bracia Borodinowie zginęli, Ostrowski ranny,
stracił nogę...”
(Andrzej Czałbowski & Rafał E. Stolarski „Żbik. Harcerski Oddział Wojskowy 2 Harcerska Bateria Artylerii Przeciwlotniczej.
Wojenne dzieje 21 WDH im. gen. Ignacego Prądzyńskiego 1939 – 1944”. OW „Adiutor” Warszawa 1994)

„...- W twoim mieszkaniu na Kruczej zorganizujesz dodatkowy punkt alarmowy.
Czterech łączników, rowery.
Następne dni wloką się niemiłosiernie, mimo panującego w mieście podniecenia.
Za Wisłą słychać działa. Sowieckie myśliwce raz po raz pojawiają się nad Warszawą,
ale na ulicach chaos odwrotu jakby mniejszy. Podobno na mieście rozplakatowano
wezwanie do ludności, jak ma się zachować w wypadku wkroczenia armii sowieckiej,
podpisane przez generała Bora. Podobno są też plakaty jakiegoś generała
Skokowskiego, że Bór uciekł i on wzywa żołnierzy AK pod swoją komendę. Podobno,
podobno ... A my tu siedzimy. Milczy telefon. Nikt się nie zjawia. Jest już
1 sierpnia.
Było już po pierwszej, kiedy schodziłem na ulicę kupić owoce. Na klatce
schodowej spotykam „Ruskina”: - Zarządzić natychmiast alarm. Do godziny trzeciej
wszyscy mają być na punktach koncentracji. My na Chmielnej 54.
Rozjeżdżamy się po mieście. Na Boduena mam zawiadomić nasz sanitariat.
Pomagam jeszcze chwilę dziewczynom pakować materiały opatrunkowe
i w powrotnej drodze wpadam do matki. Lepiej niech zaraz wraca do domu.
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Znowu pożegnanie. Znowu wędrówka ulicami. Znowu mnóstwo młodych ludzi
spieszących się gdzieś gwałtownie. Pod ubraniami, te płaszcze w ciepły letni dzień,
czuje się ukrytą broń. Ale ulica ma wygląd zupełnie normalny. Sklepy otwarte, pełne
kawiarnie. Znikły tylko ciągnące zza Wisły niemieckie tabory.
W mieszkaniu na Chmielnej robi się tłoczno. Na stole duże paczki z materiałami
sanitarnymi. Ktoś wyciąga z kieszeni pakiet biało – czerwonych opasek. Patrzymy na
nie jak urzeczeni. Orzeł. Litery WP. I numer plutonu – 569.
Rozpoczyna się odprawa. Tym razem nie będzie odwołania. O godzinie 16.00
przechodzimy na punkt W. Chmielna 61. Zakłady Drukarskie Wierzbickiego.
O godzinie 17.00 rozpoczyna się powstanie.
Jest 15.40. Dostaję rozkaz udania się na punkt W. Zameldować dowódcy baterii
porucznikowi „Żukowi” o koncentracji plutonu i czasie rozpoczęcia przemarszu.
W kantorku drukarni na I piętrze mam pytać o pana Szczepańskiego. Dopiero pod
koniec powstania dowiem się, że było to prawdziwe nazwisko porucznika „Żuka”.
W kantorku kilka osób patrzy na mnie ze zdziwieniem – Szczepański? Taki tu nie
pracuje. Nie, to nie – A może akurat jest? Z kolei pytają mnie – czego ja od niego
chcę? Boże, jak trudno wymyślić zręczne kłamstwo. Plączę się nieco, gdy wchodzi
na szczęście jakiś facet. Ci z kantorka pytają go, czy zna Szczepańskiego? Owszem
zna. Jest na czwartym piętrze.
W pustej sali wśród drukarskich sprzętów siedzi szczupły szatyn. – Pan
Szczepański? – Tak... Trzaskam kopytami. Melduję. Oficer patrzy na zegarek.Za pięć
minut szesnasta.
- Dobra. Natychmiast rozpocząć przegrupowanie. Powiedzcie „Ruskinowi”, że
dotąd nie dostarczono broni.
Mieszkanko na Chmielnej zaczyna się wyludniać. Dwójkami, co kilka minut. Jako
ostatni mamy wyjść razem z „Ruskinem”.
Zostało nas jeszcze sześciu. Wtem rozległ się daleki huk. Jeden, drugi, trzeci.
Zawtórowały im strzały. Pojedyncze, później szczekliwe serie. Zaczęło się! A my
jeszcze tu!
Odchodzą pozostali. Szykujemy się do przejścia. Coraz większa i coraz bliższa
strzelanina. Naprzeciwko domu, w którym jesteśmy, po drugiej stronie Chmielnej
baraki niemieckiej poczty dworcowej z posterunkiem żandarmerii. „Ruskin” wiesza
Stena na szyję, zakłada płaszcz. Chowam do kieszeni paczkę z opaskami, za pasem
zatykam dwa zapasowe magazynki. Mamy jeszcze do zabrania trzy duże paczki
z materiałami sanitarnymi. Biorę dwie, „Ruskin” jedną. Wychodzimy. Puste podwórze.
Brama. Drugie podwórze. W bramie od ulicy grupka ludzi. Kątem oka widzę jak
„Ruskin” rozpina płaszcz. Strzelanina trwa. Gdzieś bardzo blisko rwą się granaty.
W bramie ludzie rozprawiają nerwowo, ktoś wygląda na ulicę. Gruby dozorca
przygląda się nam uważnie – Panowie nie wychodźcie, tam strzelają! „Ruskin”
uśmiecha się. Ludzie rozstępują się. Rzut oka na ulicę. Pusto. Przed budynkiem
poczty nie ma normalnego posterunku. Na Marszałkowskiej u wylotu Chmielnej
opustoszały tramwaj. Biegniemy pod ścianami domów. Gdzieś z tyłu wybuchają
strzały, huczy granat. Koło hotelu „Astoria”, pełniącego funkcję burdelu dla żołnierzy
Wehrmachtu, pełno dymu. Staszek ma rozpięty płaszcz, Sten jest całkiem na
wierzchu. Skok na drugą stronę ulicy. Wpadamy do bramy pod 61. Na schodach
drukarni spotykamy porucznika „Żuka” i plutonowego podchorążego „Hercunia”.
Pluton I grupuje się na trzecim piętrze. Jest już także pluton III. Pluton II
skoncentrowany na Powiślu, w związku ze zdjęciem przez Niemców działek
z mostów, dostał rozkaz dołączenia i już podobno wyruszył.

9

W kantorku na I piętrze ubezpieczenie z jedynym Stenem. Stąd w razie potrzeby
można zaryglować ogniem bramę i podwórze. Czekamy na zmierzch.
Na trzecim piętrze w drukarskich halach roztasowali się już chłopcy. Szykują
butelki z benzyną. Sanitariuszki krzątają się wokół materiałów opatrunkowych. Ładują
do toreb bandaże, lekarstwa, zastrzyki rozdają nam pakieciki opatrunków osobistych.
Przechodzę do drugiej hali, której okna wychodzą na Aleje Jerozolimskie. Wokół
tereny kolejowych magazynów, ciężka bryła dworca nad wykopem torów, dalej Aleje.
Po obu stronach budynku drukarni po trzy kamienice. Dalej aż do Zielnej w jedną,
a do Żelaznej w drugą – Chmielna nie jest zabudowana po naszej stronie. Bezładnie
tylko rozrzucone baraki magazynów. Po Alejach kręcą się niemieckie samochody
pancerne. Słychać turkot niewidocznych czołgów. Z dachu dworca strzelają działka
przeciwlotnicze ogniem na wprost. Do kogo? Ano chyba do nas, bo z górnych pięter
sypie się tynk. Wokół narasta strzelanina. Jednak w bezpośredniej bliskości nic się
nie dzieje. Wysłany patrol stwierdza, że Chmielna jest zupełnie pusta. Mijają godziny,
zapada zmierzch. Widać pierwsze łuny. Obok nas, na lewym skrzydle, zaczynają się
palić drewniane baraki poczty.
Robi się coraz ciemniej. Przegląd broni przynosi smutny rezultat – jeden Sten
z kilkoma niepełnymi magazynkami, jeden karabin z niewielką ilością amunicji, kilka
pistoletów kalibru 7,65 i 6 mm, kilkanaście granatów, w większości konspiracyjnej
produkcji. Silny patrol III plutonu dostaje rozkaz przeszukania magazynów na
prawym skrzydle. Dostają większość posiadanej broni. W bramie Chmielnej 61
wystawiony zostaje posterunek z poleceniem zatrzymywania wszystkich spotkanych
na ulicy. Drugi patrol udaje się na poszukiwanie dowództwa i sąsiednich oddziałów,
które mają zdobyć dworzec. Pada rozkaz założenia opasek.
Nasze pojawienie się z opaskami na podwórzu i ulicy budzi przedziwny i cudowny
skutek. Martwe na pozór domy zaczynają ożywać. Pojawiają się mieszkańcy. Snują
piękne horoskopy – trzy dni i będzie koniec. Tylko trzymajcie się chłopcy! Przynoszą
jedzenie, gorącą herbatę. Pytają czy czegoś nie trzeba. Każdy chce coś dać,
w czymś pomóc. Właściciel małej wytwórni ciastek przytargał ogromny kosz
kaimakowych babek i wtyka je wszystkim na prawo i lewo.
Na ulicy pojawiają się tymczasem dziwaczne postacie – młode kobiety ubrane
niemal tylko w bieliznę, w większości pijane. To pensjonariuszki hotelu „Astoria”.
Uciekły bo o budynek hotelu toczą się walki. Zresztą podobno już go zdobyto. Ta
informacja drogo nas będzie kosztowała.
Wraca porucznik „Żuk”, nawiązał kontakty z sąsiadami – kompaniami batalionu
„GURT” i przyniósł także 3 gomółki plastiku ze spłonkami. Wygląda to jak grudka
żółtawego kitu czy plasteliny, ale potrafi ponoć zdjąć z czołgu wieżę z działem.
Poprawiło to bardzo nasze samopoczucie. Ale chyba jeszcze bardziej powrót
naszego patrolu. Rozbroił załogę niemieckiej ciężarówki. Trzy karabiny z amunicją,
rosyjska pepesza, kilka trzonkowych granatów, parę hełmów, polowe radio, telefony,
kable. Po pierwszym okresie dezorientacji i niepewności powraca werwa i animusz...
Andrzej Czałbowski „Kruk” – „Pierwsza noc” - tekst zamieszczony w „Trybunie Mazowieckiej 1 sierpnia 1959 r...”
(Andrzej Czałbowski & Rafał E. Stolarski „Żbik. Harcerski Oddział Wojskowy 2 Harcerska Bateria Artylerii Przeciwlotniczej.
Wojenne dzieje 21 WDH im. gen. Ignacego Prądzyńskiego 1939 – 1944”. OW „Adiutor” Warszawa 1994)

„...Powstanie sierpniowe zastaje prawie cały oddział na przewidzianych dla niego
stanowiskach. Celami wypadowymi są obiekty ze sprzętem art. plot. Na Mokotowie
przy dctwie Zgrupowania znalazł się Dziubałtowski i część oddziału żeńskiego
z Więckowską na czele. W Śródmieściu, po kilku dniach akcji przy Dworcu Głównym
koncentruje się prawie cała 2 bat. art. plotn. i część oddziału żeńskiego. Na
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Żoliborzu, przy 1 bat. pozostaje kilka działonów i kilka sekcyj żeńskich. Los tych
jednostek, które pozostały na terenie Pragi i Rembertowa – jak dotąd nieznany.
W rezultacie akcja powstańcza „Żbika” sprowadza się do walk na stanowiskach
2 bat. art. plotn. Przy Zgrupowaniu „Gurt” – Obwodu Śródmieście – Północ. Zebrano
tam pod ogólnym dowództwem Szczepańskiego ok. 70 ludzi kilkanaście łączniczek
i sanitariuszek pod komendą M. Jezierskiej /pseud. „Bogdańska”/ i A. Leskiewicz
/pseud. „Orlicz”/ oraz kilkunastu harcerzy łączników.
Już w pierwszym dniu powstania, wobec niepowodzenia ataków piechoty na
Dworzec Główny, oddział zamiast przejąć sprzęt art. plotn. obsadza trzema swoimi
zdekompletowanymi plutonami /pod dtwem Gromulskiego, Bobra i Osińskiego/
stanowiska w domach Chmielna 55 do 67 i barykady u wylotu Chmielnej w kierunku
Dworca Głównego i Poczty Dworcowej. Na stanowiskach tych utrzymuje się aż do
dnia kapitulacji...”
(„Wspominki z życia organizacji „Żbik” wojenne dzieje 21 W.D.H.” – P. Sz. i J. B. [prawdopodobnie Przemysław Szudek i Jerzy
Bogdanowicz – przyp. LS])

„...Będąc szczególnie zaprzyjaźniony z Ryszardem Włostowskim, pierwsze swoje
kroki skierowałem na Chmielną 61. (Przedziwny to zbieg okoliczności, że bez mała
dwa lata później D-two 2 Harcerskiej Baterii Plot, w której służyłem przed i w czasie
Powstania, ulokowane było właśnie pod tym adresem (w suterynie drukarni B-ci
Wierzbickich)...
...Na Mokotowie doręczyła mi łączniczka 1 sierpnia rozkaz mobilizacyjny...”
(Dr Tadeusz Z. Błażyński – Wetherby – Anglia – Warszawianie czasu wojny (pamięci czortkowskich gimnazjalistów)

„...Mieszkały teraz na Ochocie i stamtąd właśnie obie Tatarkiewiczówny Janeczka
i jej starsza siostra Elżunia, która zdała właśnie w konspiracji maturę i skończyła kurs
sanitariuszek, poszły do powstania. Z czystego patriotyzmu...
...Po Elżbietę przyjechał na rowerze jej dowódca porucznik Zdzisław Szczepański,
pseudonim „Żuk”. Wzięła torbę z kanapkami, pocałowała mamę w rękę i niebawem
znalazła się w drukarni Wierzbickiego przy Chmielnej, tam bowiem mieściła się baza
oddziału drugiej Harcerskiej Baterii Artylerii Przeciwlotniczej „Żbik” IV zgrupowania
„Gurt”. Znalazła się na pierwszej linii frontu. Oddział walczył w rejonie Dworca
Głównego i bronił północnego odcinka Chmielnej. Z Alei Jerozolimskich ostrzeliwali
ich Niemcy Już nie mówiono do niej Elżunia, ale „Żabska”...”
(Fragmenty artykułu Barbary Szczepuły zamieszczonego w „Dzienniku Bałtyckim” z 6.08.2004 r. i zawierającego wspomnienia z
powstańczej działalności kpr. Janiny Suchorzewskiej. Redakcja Gazety AMG – Gdańsk)
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„...Wtedy miałem siedemnaście lat. Po bardzo słabym technicznym przygotowaniu,
zostaliśmy zaproszeni w dniu „D” na kwaterę na Chmielną 57. Tam był zakład, wielka
drukarnia Wierzbickiego i tam mieliśmy bronić rejonu, który jest w tej chwili centrum,
[tam gdzie] Pałac Kultury, przed Niemcami, którzy byli na dworcu. Dworzec Centralny
był wtedy tam, gdzie jest w tej chwili dworzec „Śródmieście”. Jakoś wytrzymaliśmy do
końca Powstania...”
(kan. Kazimierz Witold Rakowski „Świteź” w wywiadzie dla Aleksandry Żaczek - //www.1944.pl/)

„...Wczesnym popołudniem następnego dnia zjawił się na rowerze Staszek
Gromulski i oświadczył: „Dziś zaczynamy”. U was jest punkt zborny części naszego
plutonu, skąd trzeba go będzie przerzucić do całości baterii przez Marszałkowską na
Chmielną 61. Włożyłem swoje wyjściowe, długie spodnie i jedyne jakie miałem,
przyzwoite buty. Wkrótce nasze mieszkanie zaczęło się zaludniać. Zdążyliśmy
jeszcze z Januszem Preyssem zjeść tradycyjne kluski z sosem pomidorowym, kiedy
na ulicach zaczęła się strzelanina. Dowództwo nad nami objął Stefan Bogdanowicz.
Nakazał nam zostawić broń – na dobrą sprawę kilka pistoletów i trochę granatów –
i przedzierać się dwójkami do baterii. Biegliśmy razem z Wiesiem Zielińskim.
Skacząc od bramy do bramy, zdyszani dotarliśmy szczęśliwie na miejsce. Wkrótce
przybyli wszyscy inni – z wyjątkiem Julka, który padł po drodze...
...Na kilka dni przed Powstaniem zebrało się w „Centralce” grono moich przyjaciół,
między innymi nierozłączny druh, Janusz Preyss, Jurek Bieńkowski i Julek Herdin.
Nastroje były minorowe. Patrzyliśmy na siebie i zastanawialiśmy się, kto z nas zginie.
„Ja na pewno nie – powiedział Julek – moja matka już straciła jednego syna. To by
było niesprawiedliwe”. A jednak on pierwszy padł. Po południu 1 sierpnia, kiedy
przebijaliśmy się przez Marszałkowską, aby dotrzeć do zgrupowania naszej baterii
przy Chmielnej, dostał w głowę. Zawiadomiono o tym moją mamę, wybiegła, by go
ratować. Dała mu zastrzyk z kamfory. Ciało jeszcze żyło. Ale mózg wypłynął
z roztrzaskanej głowy. Zgasł na jej kolanach...
...Kwatera przy Chmielnej 61 została trafnie wybrana do przejęcia niemieckich
działek na Dworcu Głównym, ponieważ znajdowała się od niego o żabi skok. Dworca
jednak, jak już wspomniałem, nigdy nie zdobyliśmy. Niemcy byli tam silnie umocnieni
i atak naszej piechoty załamał się w zarodku...
...Pierwszej nocy powstańczej zorganizowaliśmy się jako oddział i objęliśmy swój
rejon: kompleks domów wokół Chmielnej 61, tuż nad torami kolejowymi. Pluton
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pozostał w środku, w kamienicy, w której mieściły się zakłady graficzne
Wierzbickiego. Ułatwiło nam to znakomicie spanie, gdyż w piwnicy były półki, na
których układano druki, i one posłużyły nam za łóżka. Po naszej stronie, nad torami,
w okolicy Dworca Pocztowego, płonęły jakieś baraki. Siąpił deszcz. Gdyby Niemcy
przypuścili tej nocy atak, wygarnęliby nas jak raki. Na dobrą sprawę byliśmy
bezbronni. Na szczęście i oni byli wyraźnie zdezorientowani...
(Adam Bromke „Polak w świecie”, Graf-Punkt 1995)

„...1 sierpnia 1944 roku. W południe dostaję wiadomość. Szybko przebieram się
w szare drelichowe spodnie i bluzę, które mają nadać bardziej „wojskowy” charakter.
W pośpiechu coś zjadam. Jeszcze czapka, chlebak i pożegnanie z rodzicami. Ojciec
nic nie mówi, w zamyśleniu kiwa głową. Matka ze łzami w oczach czyni znak krzyża
na czole, przyciska do siebie: „Tylko bądź ostrożny!” Zbiegam po schodach, mijam
się z wchodzącym właśnie, młodszym bratem. Kilka słów w przelocie: „No to cześć!
I ja też za chwilę idę. Do zobaczenia!”
Wskakuję na rogu Wilczej i Marszałkowskiej do tramwaju, jak zwykle
przeładowanego. Tym razem przeważa młodzież w moim wieku (wchodzę w 20-ty
rok). Większość „na wojskowo”, mimo że upał w beretach, czapkach, kurtkach,
z plecakami, torbami, chlebakami. Pełna dekonspiracja i uśmiechy w oczach, ale
twarze napięte. Wyskakuję „po warszawsku”, między przystankami, przy Chmielnej.
Punkt zborny właśnie na Chmielnej u Dudusia (tak szkolni koledzy nazywali
Adama Bromkego – kanoniera „Karskiego”). Już jest sporo przyjaciół, co chwila ktoś
dochodzi. Sypią się pytania: „co dalej, gdzie broń, gdzie przełożeni?”. Ktoś przynosi
biało – czerwone opaski. Zakładamy je na lewe ramię. Na czapkę przypinam orzełka,
a na patki przyszywam biało – czerwony pleciony sznurek. Ktoś powiedział, że ci po
maturze mają do tego prawo. Noszę je więc jeszcze dumnie przez dwa dni, zwracają
się do mnie per „panie podchorąży”, dopóki starszy kolega nie wyprowadza mnie
z błędu: - Tyś, bracie, nie skończył podchorążówki, to co z ciebie za podchorąży?
Ze wstydem odciąłem sznurki.
W mieszkaniu Dudusia jest nas już chyba ze dwudziestu, godziny mijają, napięcie
wzrasta. Mieszkanie mieści się w oficynie, ale słychać w pobliżu strzelaninę, jakby to
było tu, na podwórzu. Kto i gdzie strzela? Nikt nic nie wie. Nie wolno wychodzić, nie
wolno podchodzić do okien, zasady konspiracji nadal obowiązują. Przemyka myśl:
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„a gdyby tak tu Niemcy wpadli? Wygarnęliby nas jak ślepe kociaki!” Ktoś mi wręcza
mały kartonik z wizerunkiem „Matki Boskiej AK”.
Gdzieś po 16-tej dzielą nas na dwie grupy; z ulgą wychodzimy na ulicę. Szybkim
krokiem, gęsiego dochodzimy do Marszałkowskiej, już pustej. Słychać ze wszystkich
stron pojedyncze strzały i krótkie serie z broni maszynowej. W dali, w kierunku Alei
umyka niemiecka ciężarówka z wojskiem; bliżej opuszczony tramwaj, dwie riksze
przy trotuarze.
Pada rozkaz: „biegiem przez Marszałkowską, nie rozglądać się, nie zatrzymywać
się!” Po chwili jesteśmy już wszyscy po drugiej stronie. Podążamy szybko wzdłuż
ulicy Chmielnej, mijając stojących w bramach ludzi, patrzących ciekawie w kierunku
Marszałkowskiej. Ktoś umocowuje na domu biało – czerwoną chorągiew. To już
naprawdę Powstanie! Nareszcie!
Dobiegamy niemal do naszej kwatery, mieszczącej się w dużych zakładach
graficznych Wierzbickiego, tuż za ulicą Sosnową. Od frontu zwykły, dwupiętrowy
budynek, wchodzimy na niewielkie podwórko. Po obu stronach niskie oficyny, w głębi
natomiast sześciopiętrowy, żelbetonowy budynek z wejściem po kilku schodach. To
będzie nasza kwatera przez cały czas Powstania.
Gromadzimy się wszyscy w dużej hali, wśród nie znanych nam jeszcze maszyn
drukarskich, stert papieru w arkuszach i belach, płyt litograficznych. Zapoznajemy się
z naszą kwaterą, zaglądamy w każdy kąt, z zaciekawieniem dotykając dużych
maszyn drukarskich i tych mniejszych, nożnych – próbując je uruchomić. Wyciągam
z jakiejś kaszty matrycę z charakterystycznym napisem „Biuletyn Informacyjny”.
A więc to tu, między innymi, drukowano ową słynną „gazetkę”?
Gdzieś, w głębi serca – niepokój: „gdzie jest broń?” Podchodzę do dowódcy.
- Panie poruczniku, kiedy dostaniemy broń?
- Nie ma broni. Jesteśmy na razie odcięci od składu. Nie wiemy kiedy będzie –
bezradnie rozkłada ręce.
Jest nas blisko sześćdziesięciu, bezbronnych ludzi! Najmłodsi mają nie więcej jak
13 – 14 lat. Większość ma „już” 18 – 20 lat. Z biegiem dni oddział powiększy się do
około 100 osób, dojdzie wielu starszych, którzy nie trafili na czas do własnych
oddziałów, legitymujących się najcenniejszym atutem – własną bronią.
Oto „Roman”, niedobitek z warszawskiego getta z nierozłącznym kompanem
„Babiniczem”, eks – jeńcem z Armii Czerwonej. Oto „Neron” z przewieszonym stale
przez plecy zdobycznym „szmajserem”, typowy warszawski cwaniak, umizgujący się
do naszych łączniczek. Ta malownicza trójka, podległa wprawdzie dowództwu
naszego oddziału, często chodziła własnymi drogami, biorąc udział w różnych
wypadach, akcjach i zwiadach, budząc w nas podziw i niejaką zazdrość.
Nasz oddział, to 2 Harcerska Bateria Artylerii Przeciwlotniczej „ŻBIK”, powstała
z 21 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej przy Szkole Mazowieckiej. Starsi harcerze,
rozwijając wśród młodzieży warszawskiej typową działalność harcerską, należeli
jednocześnie do oddziału wojskowego, biorąc udział w zbiórkach, odprawach
i szkoleniu.
Naszym celem miała być obsługa 20 mm działek przeciwlotniczych, oczywiście po
ich zdobyciu na wrogu. Teoretycznie byliśmy do tego dobrze przygotowani, znaliśmy
na pamięć instrukcje dotyczące funkcjonowania tych działek. Na makiecie (kilka
krzeseł, szczotka do zamiatania, koc okrywający całość...) ćwiczyliśmy się
w synchronizacji odpowiednich czynności, powtarzając głośno punkty instrukcji.
Byliśmy całą gębą kanonierami!
Niestety, nie dane nam było spojrzeć, choćby tylko z bliska na wymarzone, tak
dobrze znane ze zdjęć i szkiców, działka. Jak na ironię losu, od pierwszych godzin
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Powstania Niemcy strzelali z tych „dwudziestek” w naszym kierunku zabijając i raniąc
wielu spośród nas i okolicznych mieszkańców. Drukarnia, którą zajmowaliśmy
wychodziła bowiem na wykop, w którym biegła linia średnicowa, łącząca Dworzec
Główny z Zachodnim. „Nasze” działka, ustawione na Dworcu panowały niepodzielnie
nad całym rejonem Alei Jerozolimskich, Marszałkowskiej i Chmielnej, trzymając nas
w nieustannym szachu.
Pierwszą naszą czynnością jest obwarowanie się w zajętym budynku. Zaczyna
się żmudna i wymagająca dużego wysiłku fizycznego praca przy napełnianiu worków
ziemią i przenoszeniu płyt trotuarowych. Barykadujemy nimi wszystkie otwory
okienne wychodzące na wykop i na Dworzec Główny, groźnie wznoszący się na ukos
od nas, w odległości nie większej niż 300 metrów.
Zapada zmierzch. Zmęczeni siadamy na stertach papieru w dużej hali na
parterze, wśród maszyn i zapachu farb drukarskich, zajadając z apetytem
przyniesioną z domu „wałówkę”. Kwadratowy blat jakiejś skrawarki służy mi za
posłanie. Mimo kilku arkuszy papieru jest niezmiernie twardo i zimno. Układam się po
przekątnej, bo blat ma niewiele ponad metr na metr, podciągam nogi i kiedy już
zapadam w sen, czuję szarpnięcie: „Druh Kret do dowódcy!” Przy stoliku
rozświetlonym słabą żarówką siedzi porucznik „Żuk”, obok stoi nasz drużynowy druh
„Strumień” – a teraz dowódca I plutonu podchorąży „Ruskin”. Melduję się po raz
pierwszy po wojskowemu:
- Kanonier Kretowicz – słyszę w odpowiedzi:
- Obejmiecie wartę w bramie od godziny 22, to znaczy od teraz, do pierwszej
w nocy. Nikogo nie wpuszczać, o wszystkim co podejrzane natychmiast przez
łącznika meldować!
- Na rozkaz! A broń?
Dowódca spogląda na „Ruskina”. Obydwaj uśmiechają się:
- Masz pistolet i granat, tylko się nie pozabijaj!
Skwapliwie chwytam pistolet, granat wsadzam do kieszeni i starając się
z fasonem stuknąć obcasami odmaszerowuję na moją pierwszą wartę.
Stoję sam w bramie. Ciemność nocy rozświetlona jest po prawej stronie
Chmielnej łuną pożaru baraków przydworcowych, podpalonych przez żołnierzy
z sąsiednich oddziałów powstańczych. W powietrzu unosi się swąd spalenizny
i dymu. Będzie nam nieodłącznie towarzyszył aż do końca Powstania, podobnie jak
charakterystyczny zapach piwnicznych murów.
W poprzek pobliskiej Sosnowej mieszkańcy okolicznych domów budują barykadę.
Po lewej, w kierunku Żelaznej, ulica ginie w ciemnościach. Słychać nawoływania,
pojedyncze strzały, warkot silnika i gdzieś daleko złowieszcze gąsienice czołgu.
Granat, czyli tak zwaną „Sidolkę” ostrożnie umieszczam na ziemi, w kącie na wpół
zamkniętej bramy, bo wiadomo że wybucha czasami wtedy, kiedy nie trzeba.
Oglądam pistolet: mała FN’ka, „szóstka”, trochę zapiaszczona i bez nakładek na
rękojeści, ale zakładam ją za pasek, zawsze to i raźniej!
Siąpi drobny deszczyk. Sąsiadujący z barakami dom zaczyna się palić. Niemcy
strzelają z działek przeciwlotniczych, tych „naszych” i z ckm’ów do mieszkańców,
próbujących gasić pożar. Słyszę przeraźliwy krzyk kobiecy: „O Jezu, zabili mi go,
zabili!” Kobieta bez przerwy zawodzi. W krwawej łunie ukazuje się grupka ludzi
niosąca na kocu rannego. Pochód znika pośpiesznie za rogiem Sosnowej, krzyki
cichną. Powoli uspokajam się.
Od strony podwórza człapie jakaś zgarbiona postać: to pan Józef, dozorca
posesji: Patrz pan, panie młody, co te s...syny wyrabiają, w bezbronnych strzelają!
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Chwilę rozmawiamy, zastanawiając się, gdzie są Niemcy, a gdzie nasi. Noc jest
niespokojna, co chwila jakieś nieokreślone postacie pojawiają się w świetle pożarów
i nikną w ciemnościach, to w kierunku Sosnowej i Marszałkowskiej, to Żelaznej.
Ukryty we wnęce bramy, niewidoczny na trzy kroki, wytężam wzrok i słuch, starając
się zbliżającego rozpoznać na odległość. Swój to czy wróg?
Wyobraźnia nie próżnuje. Oto zbliża się grupka ludzi, coś ciągną czy prowadzą,
widzę wyraźnie na jednej postaci hełm niemiecki. Wyciągam pistolet, zamieram
w bezruchu. Nagle „Niemiec” potyka się, słyszę soczyste przekleństwo po polsku
i z warszawskim akcentem: „Jak Boga kocham, Julek, pchaj ten motor, bo sam nie
dam rady!” Uf, napięcie mija, to nasi pchają zdobyczny motocykl a jeden z nich
nałożył na siebie ceratowy płaszcz i hełm!
W naszej kwaterze też ruch. Szykuje się patrol. Ma rozpoznać okolicę i nawiązać
łączność z innymi oddziałami powstańczymi. No i w tym momencie, do tej atmosfery
pełnej radości i grozy, uniesienia i strachu dołącza się element groteski.
Chwiejnym krokiem zbliża się jakaś młoda kobieta, chwilę mi się przygląda
i z okrzykiem: „O, mój mały żołnierzyku!” – obejmuje mnie za szyję, próbuje całować.
Czuję silny zapach alkoholu. Odpycham ją od siebie. W świetle latarki widzę mętny
wzrok, bladą twarz z rozmazaną przez deszcz szminką i szeroki uśmiech: „chodź
bohaterze, niech cię uściskam!”. Cała moja wojna zamienia się w szamotaninę
z pijaną babą, która jest namolna i mimo że ją ostro strofuję – nie daje za wygraną.
Co robić? Denerwuję się a jednocześnie widzę komizm całej sytuacji. Tracąc resztki
godności rejteruję do bramy i rygluję drzwi.
Pomysł nie najlepszy. „Wróg” zaczyna walić pięścią w bramę i szarpać klamką.
Robi się niesamowity hałas, z kwatery przybiega dyżurny, a ze stróżówki wychodzi
pan Józef: „Co tu się dzieje? Co to za raban? Wyjaśniam sytuację, otwieramy bramę:
- Co ty tu Maryśka robisz? – dozorca chwyta ją za ramię – wracaj do domu, nic tu
po tobie. No, idź już!
- To taka jedna – zwraca się do nas, kiedy dziewczyna znika w ciemnościach – to
jej rejon, wiadomo, Chmielna!
Spokój długo nie trwa. Akurat w momencie, kiedy w bramie ustawia się patrol do
wymarszu, Maryśka ponownie się zjawia, roztrącając ludzi. Robi się zamieszanie.
- A gdzie ja pójdę? – woła z płaczem.
- Nie ma domu, tam się pali! Idę z wami – zwraca się zdecydowanie do dowódcy
patrolu, jakby przytomniejąc. Ten zdezorientowany całą sytuacją, rozgląda się
bezradnie. Na szczęście groteskową scenę przerywa pan Józef:
- Chodź Maryśka, prześpisz się w stróżówce, dobrze ci to zrobi a jutro
zobaczymy!
Biorą ją z dyżurnym pod ręce, prowadzą do stróżówki, układają na kanapce
i przykrywają kocem. Dziewczyna momentalnie zasypia. Oddychamy z ulgą, wojna
może toczyć się dalej!
Patrol wyrusza w drogę. Robi się względna cisza, przerywana tak
charakterystycznymi dla powstańczych nocy odgłosami dalekich strzałów,
brzmiących jak chlaśnięcie biczem, oraz trzaskiem płonących zabudowań
przydworcowych.
Stoję znowu sam w bramie, deszcz przestał siąpić, powiewy wiatru przynoszą
swąd spalenizny i tumany popiołu. W ogarniającym mnie znużeniu patrzę w krwawo
rozjarzoną blaskiem pożarów ulicę. Świat jakby nagle stał się inny, nierealny,
absurdalny. Pierwszy dzień Powstania... Pierwsza noc...
Jak inaczej wyobrażałem sobie jego początki, jego przebieg! Kilka miesięcy
wcześniej przygotowałem na ognisko harcerskie krótkie opowiadanie, w którym to
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oddziały naszej baterii atakowały Flakkaserne, czyli koszary artylerii przeciwlotniczej
na rogu ulicy Puławskiej i Rakowieckiej. Po krótkiej, bohaterskiej oczywiście walce,
w której tylko jeden z kolegów – widocznie nie bardzo go lubiłem – był lekko ranny,
zdobywaliśmy koszary, no i oczywiście upragnione działka. Całe Powstanie
w naszych wyobrażeniach miało trwać kilka godzin i zakończyć się – jakże inaczej –
chwalebnym zwycięstwem! Gdzieś w podświadomości pokutowała, przekazana nam
przez naszych ojców – wizja żołnierzy niemieckich, rozbrajanych w 1918 roku, na
ulicach polskich miast i miasteczek przez gromady młodzieży. To, co do tej pory
przeżyłem – a przecież było to zaledwie kilka godzin konfrontacji sił powstańczych
z wrogiem – kompletnie rozwiało jakże romantyczne i naiwne marzenia.
Czuję, że coś jest „nie tak”. Niepokoi mnie brak broni, chaos organizacyjny, brak
łączności z innymi oddziałami, nasza bezczynność. Niepokoi mnie los rodziców
a zwłaszcza mojego brata Maurycego, który tu powinien być razem z nami.
Te niewesołe rozważania przerywa nagle daleki jeszcze odgłos silnika. Od strony
Żelaznej, powoli, na wygaszonych światłach sunie ciężarówka. Chwytam do ręki
granat i chowam się w załom bramy. Ciężarówka zatrzymuje się na mojej wysokości,
czuję ciarki na plecach i walenie serca, ale groźnie wołam:
- Stój, kto idzie!?
- Dobra, dobra – słyszę w odpowiedzi. – To my, chodź tu nam pomóc.
Zmęczenie, obawa, niepewność – to wszystko ustępuje radości i uniesieniu: nasz
patrol zdobył niemiecką ciężarówkę wojskową, pełną różnych skarbów! Przenosimy
szybko do naszej kwatery kilka karabinów i pistoletów, amunicję, granaty, hełmy,
jakieś części umundurowania, konserwy. W porę nam się taka gratka trafiła! I nawet
łączność mamy nawiązaną!
Jest już po pierwszej w nocy, skończyła się moja służba, moja pierwsza w życiu
warta. W bramie zastępuje mnie kolega. Wracam do naszej „fortecy”, w której danym
będzie naszemu oddziałowi trwać aż do samego końca Powstania. Odnajduję swoje
posłanie na maszynie, wdrapuję się na jej blat i mimo że brak miejsca na
wyciągnięcie nóg i że niemiłosiernie twardo, przykrywam się kurtką i zapadam w
kamienny sen.
Robert Skupieński kanonier „Kretowicz” – „Ten pierwszy dzień” – Jauche (Belgia), w lipcu 1991 roku.”
(Andrzej Czałbowski & Rafał E. Stolarski „Żbik. Harcerski Oddział Wojskowy 2 Harcerska Bateria Artylerii Przeciwlotniczej.
Wojenne dzieje 21 WDH im. gen. Ignacego Prądzyńskiego 1939 – 1944”. OW „Adiutor” Warszawa 1994)

„1 sierpnia rano udałam się na ulicę Kielecką 14, gdyż otrzymałam rozkaz
przyprowadzenia do Eli nieznanej sanitariuszki „Diny”. Pożegnała się z siostrą
i szwagrem (pojawi się u nas na Chmielnej jako powstańczy fotoreporter wojskowy)
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i poszłyśmy przez Pole Mokotowskie na Mochnackiego. Droga była dość długa,
dowiedziałam się więc, że jest studentką po drugim roku stomatologii, że została
wysiedlona wraz z siostrami z Pomorza. Była pełna urody i wdzięku.
Dotarłyśmy do Eli i czekałyśmy. Około 13-tej przyszedł łącznik. Mamy się stawić
na Żelaznej 30, godzinę „W” wyznaczono na siedemnastą. Wkrótce obładowane
torbami sanitarnymi szłyśmy z „Diną” przez plac Narutowicza. Ela została jeszcze
w domu...
Weszłyśmy do domu Żelazna 30. Mieszkanie, którego szukałyśmy mieściło się
w drugiej bramie na piętrze. W kuchni jakaś starsza pani szykowała posiłek.
W dalszych pokojach znajdowało się wielu chłopców i kilka dziewcząt zupełnie mi nie
znanych. Z dziewczyn zwróciła moją uwagę nieduża, zgrabna blondynka susząca
włosy nad kuchnią. A właściwie nie ona, ale jej miodowa, zamszowa kurtka, której
bardzo jej zazdrościłam. Dziewczyna była obdarzona żywą inteligencją i poczuciem
humoru, o czym przekonałam się, słuchając jej rozmów z chłopcami. Później gdzieś
zniknęła, a ja dowiedziałam się, że była to „Orlicz”, łączniczka po szkole
podchorążych.
Tuż przed 17-tą zjawił się podchorąży „Hercuń”, w polowej rogatywce z orzełkiem.
Polecił przygotować się do wyjścia i na ulicy iść dwójkami. Rozlegały się już
pojedyncze strzały, a potem serie z broni maszynowej. Gdy nieco ucichły, wyszliśmy
na Żelazną, idąc pośpiesznie w kierunku ulicy Chmielnej. Na rogu od strony wiaduktu
z niepokojem dostrzegłam niemiecki bunkier. Na szczęście był pusty. Sprawdził to
„Wist”, który teraz zamykał naszą kolumnę z pistoletem w dłoni. Skręciliśmy
w Chmielną, prawie biegnąc. Dokoła słychać było strzały, ale tutaj panował względny
spokój. Ludzie gromadzili się po bramach, zapraszając nas bezskutecznie do środka.
Wreszcie stanęliśmy przy domu Chmielna 61. Przeszliśmy przez ponure podwórze
i po paru schodkach weszliśmy do wnętrza. Tam poznaliśmy naszego dowódcę ppor.
„Żuka”. Typem urody przypominał Ormianina, średniego wzrostu, budził zaufanie
zdecydowaniem i spokojem. Na jego polecenie rozlokowaliśmy się w hali pomiędzy
maszynami drukarskimi, chyba na pierwszym piętrze. Dowiedziałam się, że należymy
do 2 Harcerskiej Baterii Artylerii Przeciwlotniczej ŻBIK. Tę pierwszą noc, pełną
strzałów i różnych wydarzeń, spędziliśmy śpiąc czy raczej drzemiąc na stosach,
ułożonych na podłodze, wielkich arkuszy papieru.
Krystyna Panek starsza sanitariuszka „Szafrańska” – „Z tamtych dni...”.
(Andrzej Czałbowski & Rafał E. Stolarski „Żbik. Harcerski Oddział Wojskowy 2 Harcerska Bateria Artylerii Przeciwlotniczej.
Wojenne dzieje 21 WDH im. gen. Ignacego Prądzyńskiego 1939 – 1944”. OW „Adiutor” Warszawa 1994 )
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1 Sierpnia polegli:
- Juliusz Herdin – „Żółw”, „Jawor”, „Jezierski” – kapral z cenz. – działonowy, 1 pluton;
- NN – „Frycz”, „Julek” – kanonier – 2 pluton.
Cześć Ich Pamięci!

Hej chłopcy, bagnet na broń!
Autor: Krystyna Krahelska

Hej! chłopcy, bagnet na broń!
Długa droga, daleka, przed nami,
Mocne serce, a w ręku karabin,
Granaty w dłoniach i bagnet na broni!

CGC
F D7 C
F D7 C
G G7 C

Jasny świt się roztoczy,
Wiatr owieje nam oczy
I odetchnąć da płucom, i rozgorzeć da krwi,
I piosenkę, jak tęczę, nad nami roztoczy
W równym rytmie marsza: raz! dwa! trzy!

C C7
C C7
FC
FC
G7 C

Hej! chłopcy, bagnet na broń!
Długa droga, daleka, przed nami trud i znój,
Po zwycięstwo my, młodzi, idziemy na bój,
Granaty w dłoniach i bagnet na broni!
Ciemna noc się nad nami roziskrzyła gwiazdami,
Jasne wstęgi dróg w pyle,
Długie noce i dni,
Młoda Polska, zwycięska, jest w nas i przed nami,
W równym rytmie marsza: raz! dwa! trzy!
Hej! chłopcy, bagnet na broń!
Bo kto wie, czy to jutro, pojutrze, czy dziś,
Przyjdzie rozkaz, że już, że już trzeba nam iść
Granaty w dłoniach i bagnet na broni!
Autorką pieśni jest Krystyna Krahelska ps. "Danuta" - poetka, łączniczka, sanitariuszka w plutonie
1108. Dywizjonu Warszawskiego im. 7. Pułku Ułanów Lubelskich "Jeleń" (ciekawostka - w 1939 roku
użyczyła swojej twarzy Ludwice Nitschowej - rzeźbiarce projektującej pomnik warszawskiej syrenki).
Krystyna Krahelska poległa 2.08.1944 r. w ataku dywizjonu "Jeleń" na Dom Prasy przy ul.
Marszałkowskiej. Piosenka, choć powstała w styczniu 1943 r., stała się najbardziej popularną
i charakterystyczną dla Powstania.

Opracowanie i zdjęcia: Lech Sierpiński.
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WSPOMNIENIA...
Uralska wyprawa, czyli co wędrownik potrafi (4)
Jeden środek transportu więcej czy mniej…
Wysiadłszy przy jednym z pływających portów (na Obie to porty podpływają do
statku, a następnie wracają do lądu), znów dotarliśmy do kolei, co dało nam
możliwość rozpoczęcia czasochłonnego procesu nabywania biletów powrotnych w
stronę Polski. Po trzech godzinach okupowania kasy (i ponownego literowania
wszystkich dwudziestu nazwisk do imiennych biletów) weszliśmy w posiadanie
biletów powrotnych do Jekaterynburga i stamtąd do Petersburga. Oznaczało to, że
jeszcze co prawda nie jesteśmy w domu (w sensie pewnego transportu), ale już
blisko. A na razie trzeba było wsiadać do pociągu do Iwdieli i stamtąd w autobus do
Siewierouralska. Po drodze zaś zaszywaliśmy dziury w naszych namiotach. W
Siewierouralsku uzupełniliśmy zapasy żywieniowe i rozpoczęliśmy intensywne
poszukiwania kogoś, kto przewiózłby nas bliżej gór. Jako, że była niedziela,
poszukiwania te były mocno utrudnione. Taksówkarze mieli dla nas za małą
pojemność i za wysokie ceny. Miejscowe przedsiębiorstwo autobusowe również,
mimo szczerych chęci, odmówiło współpracy w obawie przed połamaniem osi
autobusu na górskiej drodze. Okazało się, że tego dnia możemy się jedynie dostać
do odległej o kilkanaście kilometrów wsi Bajanowka autobusem , który… odjechał 10
minut wcześniej. Rosjanie, jak już mieliśmy okazję przekonać się wcześniej, to
jednak bardzo przyjazny naród i pani z dyspozytorni zadzwoniła na komórkę do
kierowcy owego autobusu, który, ze wszystkimi pasażerami na pokładzie, zawrócił po
nas do miasta. Pojazd zwany dotąd
autobusem okazał się bardzo osobliwy.
Prawdopodobnie
kiedyś,
w
czasach
zamierzchłych rzeczywiście autobusem był,
jednak nie jest pewne, czy historia nowożytna
miała okazję oglądać go w tej postaci. To, co
ukazało się naszym oczom nie miało
większości przedniej maski, a cały prawy bok
miało dosyć luźno związany z resztą, co w
czasie jazdy dawało efekt osobliwego klekotu.
Od czasu do czasu zastanawiałam się czy już
powinniśmy zacząć trzymać drzwi żeby nie
odpadły, czy może dopiero za chwilę. Swoimi wątpliwościami nie bardzo mogłam
podzielić się jednak z innymi ponieważ klekot zagłuszał wszystko wokół.
Dalej tylko z drwalem
Po godzinnej podróży po szutrowej drodze znaleźliśmy się w Bajanowce –
przytulnej wiosce położonej wśród lasów. Mimo, że jest to osada położona najbliżej
gór, do głównego grzbietu uralskiego mieliśmy jeszcze przeszło 50 km. Pierwotny
plan był taki, że przebywamy je piechotą, jednak opóźnienie jakie mieliśmy przy
podróży statkiem spowodowało, że nie mogliśmy sobie już na te dwa dni marszu
lasem pozwolić – gdyby coś się stało po drodze moglibyśmy nie wyrobić się z
powrotem do kraju przed wygaśnięciem naszych wiz, a takiej opcji nie chcieliśmy
testować. Na naszej mapie istniała droga podchodząca pod góry, która co prawda w
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pewnym momencie się urywała, ale z
internetowych relacji wynikało, że ktoś
kiedyś widział na niej jakiś pojazd.
Wyruszyliśmy więc do wioski z nadzieją
na znalezienie czegokolwiek (chociażby
wozu), co nas podwiezie dalej. Wkrótce
napotkaliśmy pana, który okazał się
drwalem pracującym w górach i po
krótkiej rozmowie dogadaliśmy się, że
następnego dnia jego szef nas podrzuci
w
góry
gdy
będzie
podwoził
pracowników
do
lasu.
Dłuższa
konwersacja pokazała, że pan chyba nie
do końca zrozumiał skąd jesteśmy (doszliśmy do tego wniosku gdy pan się pochwalił,
że czasem przyjeżdżają do nich turyści aż z Moskwy), ale wiedział za to gdzie
możemy wygodnie rozbić się na noc. Tego dnia, ku radości ogółu, po raz pierwszy
od bardzo dawna mogliśmy gotować obiad na ognisku (zamiast na kuchenkach). Co
prawda, dla odmiany zjadały nas
masowo komary.
Następnego
dnia
drwale
przyjechali do nas ciężarówką, która
wyglądała jak wielka metalowa zielona
puszka na ogromnych kołach. Puszka
nie miała okien, tylko jeden wywietrznik
na górze, a po wpakowaniu do środka
plecaków dla nas zostało kilka miejsc na
ławkach po bokach, a poza tym
miejscówki
leżące
na
bagażach.
Półtoragodzinna podróż tym wehikułem
po wyboistej drodze i przez liczne
strumienie (rzeczywiście, autobus by tamtędy nie przejechał) należała do jednych z
radośniejszych w moim życiu. Być może ze względu na ciągłe trzymanie się za głowę
by na wybojach nie uderzać w sufit ciężarówki, chronienie się przed wpadaniem na
drzwi, które podobno same się otwierały lub też śpiewanie bardzo głupawkogennej
piosenki o słoniach huśtających się na pajęczynie w latrynie. A prawdopodobnie
przez wszystkie te rzeczy naraz.
W ciężarówce drwali.
Od lewej: Michał Korch, Alek Jankowski, Kasia
Gajewska, Piotrek Kuczyński, Paweł Szostek,
Marcin Pilipczuk, Ola Dmowska.
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„Po skałkach. Jak kozica”
Wysiedliśmy przy ledwo
prowadzącej kiedyś do turbazy,
po której nie został obecnie
żaden ślad i ruszyliśmy w górę.
Szybko dotarliśmy do granicy
lasu i przed nami ukazały się
ponownie góry głazów, tyle, że
większych niż na północy.
Dojście na grzbiet, mimo, że cały
czas widoczny, okazało się
bardzo
czasochłonne
–
z
ciężkimi plecakami chodzenie
bez jakiejkolwiek ścieżki po

widocznej

ścieżce

ruszających się, częściowo omszałych kamieniach było
Michał Korch
trudne. Niestety, na grzbiecie również nie było śladów
żadnej dróżki i nadal poruszaliśmy się bardzo wolno. Plan przejścia z całym
sprzętem przez góry wydawał się coraz mniej realny. Zaczęliśmy obmyślać
modyfikację naszej trasy. Nie chcąc rezygnować z górskich wycieczek,
postanowiliśmy rozbić obóz w dolinie rzeczki Mała Lampa i traktować go jako bazę
wypadową do wyjść „na lekko”. Dolinka okazała się dosyć błotnista, ale na szczęście
bez komarów. Nasze obozowisko stanęło na górce, tuż przy strumieniu, w lasku
karłowatych brzózek, z mnóstwem opału wokół i pięknym widokiem na góry –
miejsce wprost idylliczne. Następne dni spędziliśmy na bliższych i dalszych
wycieczkach po kamienistej okolicy. Ural
północny
przyjął
nas
znacznie
„pogodniejszymi” warunkami niż Polarny – cały
czas grzało nas słoneczko, a wiatr cichł gdy
tylko osiągnęło się granicę lasu. Na szczytach
czasem znajdowaliśmy ukryte w butelkach
wiadomości od odwiedzających to miejsce z
rzadka rosyjskich turystów, a między głazami
co i raz trafialiśmy na
rogi reniferów.
W

Ural Północny. Adam
"Dziabąg" Mizerski.

końcu

przyszło

Ela Jankowska...

nam zwijać namioty i ruszać w drogę powrotną, na której
ponownie spotkaliśmy znajomych drwali. Jeszcze przed
obozem,
nauczeni
doświadczeniem
poprzednich
wyjazdów, na Ural przygotowaliśmy polsko-rosyjskie
ozdobne kartki z podziękowaniami, aby razem z
pocztówkami z Polski wręczać je osobom, które nam w
czymś w trakcie obozu pomogły lub były wyjątkowo
życzliwe. Jedną z takich kartek daliśmy właśnie drwalowi,
który zgodził się nas podwieźć w góry. Przy ponownym
spotkaniu, drugi z drwali poprosił nas o taką karteczkę dla
siebie, ponieważ bardzo mu się podobała. Karteczki zdały
więc egzamin dobrych „podziękowaczy”.
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Ostatnim zdobytym przez nas szczytem uralskim była położona w pobliżu
Bajanowi Kumba. W drodze na tę górę, w lesie, spotkaliśmy ludzi zbierających w
wielkie wory szyszki. Widząc nasze zdziwione miny zaczęli tłumaczyć, pokazując na
szyszkę: „Szyszka. You eat szyszka”. Wypowiedź wsparta prezentacją wskazała, że
szyszki te (prawdopodobnie limby) mają jadalne, lekko żywiczne nasiona. W całym
regionie jest to bardzo popularna przekąska, dostępna również w miastach.

Główny grzbiet Uralu Północnego. Na zdjęciu wszyscy obozowicze...

Ciąg dalszy nastąpi...
Tekst i zdjęcia: phm. Katarzyna Lewińska.
Wtedy 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)
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KLUSZKOWCE 2008... (19 – 27.07.2008)
Czyli „Obóz” 21 Wiecznie Młodej Puszczy i Bardzo Starych Żbików.
Intensywny tydzień z 21-szą ( wspomnienia Mafii).
Mimo kiepskiej pogody wyjazd z 21-szą dostarczył nam wielu wrażeń i miłych
wspomnień.

Widok na Tatry. (JM)

Nie zważając na burze i pioruny dzielna 21-sza przedzierała się przez szlaki góry
Wdżar. Dochodząc do szczytu ominęła na palcach ziejącego (prawie) smoka,
starając się go nie zbudzić.

Na szczycie wulkanu...Wdżar (EM)

Stawiła też czoła ponurej rzeźbie Hasiora omijając miny zdradziecko
podstawione przez wrogi oddział owiec. Bezpiecznie dotarła w końcu do ciepłej bazy
pod opiekę wspaniałych gazdów.
Przez cały tydzień dzielna drużyna niestrudzenie zdobywała kolejne przyczółki.
Swoje ślady pozostawiła w zamkach – Niedzickim i Czorsztyńskim dostając się do
nich drogą wodną.
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Zamek w Niedzicy. (JM)

Na zamku Czorsztyn. (EM)

Na statku. (EM)

Na jeziorze Czorsztyńskim „trochę” wiało... (JM)

Zamek w Czorsztynie. (JM)
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Natomiast przekraczając granicę zdobyła Czerwony Klasztor oraz Lodową
Jaskinię, napotykając po drodze wzburzone wody Dunajca.

Panorama Kluszkowiec i jeziora Czorsztyńskiego. (JM)

Jednym z bardziej krzepiących odkryć była Krczma, w której przytulna atmosfera ,
pyszna strawa i napitek pozwoliły odzyskać siłę zziębniętym wędrowcom.

Krczma... (LS)

Co wieczór przy ognisku lub kominku nasza wesoła gromada biesiadowała po
góralsku bądź dawała się ponieść harcerskiej piosence i wspomnieniom. Wszystko
zależało od koloru czapki druha oboźnego .

Przy ognisku... (LS)
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Pewnego wieczoru mieliśmy wyjątkową poczwórną okazję do świętowania.
Solenizanci – Ania, Hanie i Krzyś przyjmowali życzenia i kwiaty pod lekko
zachmurzonym niebem. Przyjęcie było wspaniałe nawet Szczurek Raptus może to
poświadczyć.

Solenizantki i Solenizant. (EM)

Pozostawiliśmy też ślady naszej bytności i twórczości, latawiec z wymalowanym w
kolory 21-szej Smokiem Wdżarskim był podziwiany na wystawie w Czorsztynie.

Nasz latawiec na zaporze. (KG) (LS)

Tydzień minął zbyt szybko ale już planujemy kolejne
podboje za rok.
M.a.fia
W „obozie” udział wzięli:
Hania i Jurek Morawiec, Jola Kulczycka, Ania Mydlarz, Ewa, Basia i
Magda Majchrzak, Krysia Grunduls, Ewa Mędrzecka, Krzyś i Raptus
Jagielscy, Hania i Michał Sroczyńscy, Wiesia Prątnicka, Piotrek
Dzięciołowski, Leszek Sierpiński oraz Ala i Jurek Sosna.
Zdjęcia:
KG – Krysia Grunduls
EM – Ewa Majchrzak
JM – Jurek Morawiec
LS – Leszek Sierpiński
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KRONIKA XXI.
Lato 1938
„...Latem ponad miesięczny obóz w Majówce w pow. bracławskim na krańcach
wileńszczyzny pod komendą Ryszarda Krawczyka...”
(Andrzej Czałbowski & Rafał E. Stolarski „Żbik” Harcerski Oddział Wojskowy 2 Harcerska Bateria Artylerii Przeciwlotniczej.
Wojenne dzieje 21 WDH im. gen. Ignacego Prądzyńskiego 1939 – 1944. OW „Adiutor” Warszawa 1994)

1 – 21 Sierpień 1968 Obóz wędrowny Szczepu 21 WDHiZ.
Wędrówka po Górach Świętokrzyskich.
Komendantka druhna Ida Prokopowicz –pwd,
kwatermistrz druhna Ewa Sosińska – ibs.,
oboźna druhna Anna Liro - pwd.
Czujnym okiem doglądał druh Wiesław Lewandowski.
Uczestniczyło 17 osób.
Uczestnicy: Nadzia Itkes, Iza Cybulska, Ula Pietraszewska, Wiesia Owczarczak, Ewa
Domagalik, Basia Kotas, Grażynka Polkowska, Hania Itkes, Ilona (Kryspin?), Gosia
Walczyna, Andrzej Bartoszewski, Leon Frenkiel, Grzegorz Rabanowski, Lech
Sierpiński.
Trasa:
Warszawa – Ostrowiec - Opatów.
Opatów – Bukowiany.

Grażynka Polkowska i Leszek Sierpiński

Bukowiany – Truskolaska – Wesołówka – Szczytniak /szlak czerwony/.
Szczytniak – Jeleniewska – Kobyla Góra – Św. Krzyż – Nowa Słupia /szlak
czerwony, niebieski, czarny/.
Nowa Słupia – Jeleniów – Nowa Słupia.
Nowa Słupia – Wał Małacentowski – Duża Skała – Skała Wojtkowa /szlak zielony,
niebieski/.
W. Skała – Kakonia – Św. Mikołaj – Łysica – Św. Katarzyna /szlak niebieski, cz./.
Św. Katarzyna – G. Radostowa – rz. Lubrzanka.
Lubrzanka.
Lubrzanka – G. Klonówka – Wiśniówka /szlak czerwony/.
Wiśniówka – Samsonów /szlak czerwony/.
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Wiesia Owczarczak i Leon Frenkiel. Z tyłu Hania Itkes i Andrzej Bartoszewski.

G. Barcza – G. Bukowa – Bodzentyn /szlak żółty, zielony/.
Bodzentyn – PKS – Górze – Brzechów – G. Sikorza – G. Otrocz.

I tak też bywało... Leon Frenkiel i Leszek Sierpiński

Samsonów – Bartków – Zagnańsk – G. Barcza /szlak żółty/.
– 17. Biwak u stóp G. Otrocz.

Dwa „przystojne” Stare Żbiki czyli Leszek i Leon.
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Grzesiek Rabanowski, Ewa Majchrzak, Leon Frenkiel, Ula Pietraszewska,
Basia Kotas, Andrzej Bartoszewski

18.08 Bukówka ... Telegraf ... Kielce.
19.08 Kielce – PKS – Chęciny.

Grażynka Polkowska, Leszek Sierpiński i Leon Frenkiel.

20.08 Chęciny – Zelejowa – Zagrody.
21.08 Zagrody - G. Zgórskie – Zalesie – Białogon – Kielce (w kinie „Romantica” film
„Angelika i król”, obiad w „Metropolu”) – Warszawa.
23 – 31 Sierpień 1968 Końcówka Instruktorska.
Opracowanie i zdjęcia: Leszek Sierpiński

I tak wygląda pismo Środowiska. Zapraszam do współpracy Druhny i Druhów.
Tych najmłodszych przede wszystkim.
Lech Sierpiński
Opracowanie numeru: Lech Sierpiński
Pomoc techniczna : Jacek Żórawski
Współpraca
: Katarzyna Lewińska; Ewa, Magda, Ania, Basia Majchrzak.
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