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Szanowni Państwo,
uroczystą sesją Rady Miejskiej w dniu 13 marca 
rozpoczęliśmy rok świętowania jubileuszu 
645-lecia nadania praw miejskich dla Mszczo-
nowa. W kolejnych miesiącach odbywać się będą 
różnorodne wydarzenia, które złożą się w cykl 
obchodów symbolicznych urodzin centralnego 
punktu naszej Gminy. Serdecznie zapraszam 
wszystkich Mieszkańców Miasta i całej Ziemi 
Mszczonowskiej do wspólnego świętowania. 
Rocznice, takie jak ta, są doskonałą okazją 
do integracji i umacniania poczucia wspólnoty 
a przy tym również do zabawy w gronie rodziny, 
przyjaciół i sąsiadów.

Tak naprawdę nikt nie wie, kiedy dokładnie 
nasza „mała Ojczyzna” uzyskała swoją obecną 
rangę, stąd symboliczny charakter naszej rocz-
nicy. Data 22 marca 1377 r. widnieje na najstar-
szym dokumencie, w którym książę mazo-
wiecki Ziemowit III o Mszczonowie wspomina 
już jako o Mieście. Właśnie dlatego przyjęto 
ją jako umowny moment podniesienia rangi 
wsi targowej, której początki szacowane są 
na XII w.

645 lat Mszczonowa to ponad sześć wieków 
pięknej historii o szansach i rozwoju, ale także 
o wojennych dramatach, zniszczeniach i odbu-
dowie. To ponad sześć wieków opowieści o tym, 
jak nasi przodkowie, a potem my sami, dopro-
wadziliśmy Mszczonów do miejsca, w którym 
obecnie się znajduje, pozwalającego o nim 
mówić jako o jednym z najdynamiczniej rozwi-
jających się Miast na Mazowszu. Dzisiejszy 
centralny ośrodek naszej gminy to miejsco-
wość, która słynie z nowoczesnych, innowacyj-
nych inwestycji oraz z tego, że nie boi się zaufać 
wizjonerom, chcącym właśnie tu realizować 
niezwykłe przedsięwzięcia.

Choć Mszczonów nie ma dostępu do morza, ani 
nie jest położony nad wielką rzeką czy zbior-
nikiem, to właśnie woda jest jego ogromnym 
atutem. Geotermalna ciecz, wydobywana 
z wnętrza Ziemi, ogrzewa nasze bloki, przy-
ciąga turystów, płynie w kranach oraz skapuje 
po gałęziach, z których składa się miejska 
tężnia. Woda to naturalne bogactwo, które 
z powodzeniem udaje się nam wykorzystywać 
w różnych obszarach funkcjonowania Gminy, 
by jeszcze bardziej rozsławiać naszą „małą 
Ojczyznę”.

Jakie jest obecne oblicze Mszczonowa widzi 
jednak każdy z jego Mieszkańców. W specjalnym 
wydaniu Gminnego Biuletynu Informacyjnego 
opowiadamy o historii świętującego swój jubi-
leusz Miasta. Znajdą w nim Państwo opowieści 
o początkach Mszczonowa i ważnych wydarze-
niach z jego dziejów. Część z artykułów publi-
kowaliśmy już przy różnych okazjach, ale cele-
browanie rocznicy jest dobrym momentem, 
by przypomnieć, jak i od czego zaczęła się 
historia jednego z najstarszych Miast Zachod-
niego Mazowsza.

Po raz pierwszy przedstawiamy zaś tekst 
będący zapisem historii lokalnego harcerstwa, 
opowiedzianej przez uhonorowanego tytułem 
„Zasłużonego dla Miasta Mszczonowa” harcmi-
strza Zbigniewa Grabka. Z Hufcem ZHP niero-
zerwalnie wiążą się losy nie tylko Mszczonowa, 
ale także bardzo wielu jego Mieszkańców. 
Niech ta opowieść, będąca częścią historii całej 
naszej społeczności, będzie znakiem pamięci 
wszystkich, którzy budowali przeszłość naszego 
Miasta, są jego teraźniejszością i wpłyną na jego 
kształt w przyszłości. Mszczonów to przecież 
przede wszystkim zamieszkujący go ludzie, 
którzy właśnie jego nazywają swoim „miejscem 
na Ziemi”.

Burmistrz Mszczonowa
Józef Grzegorz Kurek
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Mszczonów w swej blisko 800-letniej historii przechodził różne 
koleje losu, które były odbiciem dziejów Mazowsza.

Na karty historii wkroczył przypadkowo, już jako istniejąca 
osada, będąc miejscem wystawienia dokumentu, który 
nie dotyczył spraw bezpośrednio z nim związanych. Można 
postawić hipotezę, że Mszczonów był w tym czasie własnością 
książęcą i znajdował się w nim niewielki dwór, w którym książęta 
zatrzymywali się nieraz na dłużej, gdy polowali w okolicznych 
rozległych puszczach.

Do czasu lokacji miasta znaczenie osady było niewielkie, 
jednak jej rolę powiększało dogodne położenie przy drodze 
z Rawy do Sochaczewa, ówczesnych najważniejszych ośrodków 
administracyjnych na zachodnim Mazowszu. Droga ta była 
jednym z niewielu przejść przez bagniste puszcze położone 
równoleżnikowo na południe od Bzury.

Dodatkowym czynnikiem wyróżniającym Mszczonów w gronie 
okolicznych miejscowości był kościół, którego istnienie jest 
poświadczone od 1324 roku. Przed lokacją miasta kościół ów był 
już siedzibą parafii.

Ponieważ na południe od Puszcz: Bolimowskiej, Jaktorowskiej 
i Korabiewskiej dla rozległych obszarów z rzadkim osadnictwem 
rozrzuconym po lasach, potrzebny był ośrodek administracyjny 
i gospodarczy, logiczną konsekwencją była więc lokacja miasta 
w Mszczonowie, co stało się przed 1377 rokiem. Później, przy 
organizacji podziału administracyjnego w XV wieku, Mszczonów 
stał się już siedzibą niewielkiego, obejmującego 405 km2 
powiatu mszczonowskiego.

Okres od włączenia Mszczonowa wraz z ziemią sochaczewską 
do Korony w 1476 roku, do wojen ze Szwecją, był korzystny dla 
rozwoju miasta. Jednak mimo wysokiej rangi administracyjnej 
i korzystnego położenia, Mszczonów nie wyrósł na większy 
ośrodek. Przyczyny tego stanu rzeczy można wskazać dwie. 
Po pierwsze, rynek lokalny Mszczonowa był wprawdzie 
bardzo rozległy, a sąsiednie targi znajdowały się dość daleko 
i stanowiły małą konkurencję, jednak większość terenu 
pokrywały podmokłe puszcze. Wioski były nieliczne i małe, 
a wielkość areału ziemi ornej całego powiatu mszczonowskiego 
była mniejsza od niektórych parafii położonych w okolicach 
Łowicza czy Skierniewic. Drugi ujemny czynnik to przekazanie 
Mszczonowa w XVI wieku, najpierw w dzierżawę dożywotnią, 

a potem w dziedzicz ne władanie, rodzinie Radziejowskich, 
właścicieli sąsiednich dóbr Radziejowice. Właściciele dbali 
przede wszystkim o własne interesy i przez nadmierny fiskalizm 
obniżali możliwości rozwoju miasta.

Od wojen ze Szwecją w latach 1655-1657 do upadku 
Rzeczypospolitej w 1795 roku w Mszczonowie, podobnie jak 
i w innych okolicznych miastach, trwał okres upadku i zastoju. 
Po wojnach spadła liczba ludności i zmniejszyła się liczba 
rzemieślników, upadł handel. Ubóstwo okolicznych wsi, wynikłe 
po części z wojen, ale głównie z kryzysu gospodarki folwarcznej, 
powodowało, że chłopi nie kupowali wyrobów rzemieślniczych 
powracając do gospodarki naturalnej. W Mszczonowie 
osiedlili się Żydzi, których liczba systematycznie wzrastała, 
aż w 1778 roku zostali przyjęci do obywatelstwa miejskiego. 
Pewne ożywienie i oznaki rozwoju miasta wystąpiły dopiero 
pod koniec XVIII wieku.

W okresie zaborów w latach 1795-1918 szereg istotnych 
wydarzeń, które w sposób decydujący miały wpłynąć na dalsze 
losy Mszczonowa. Mimo, że jeszcze w pierwszej połowie 
XIX wieku Mszczonów należał do najludniejszych miast 
na zachodnim Mazowszu, a w chwili wybuchu I wojny światowej 
jego liczba ludności przekroczyła 8 tyś. mieszkańców (szczytową 
liczbą w swej dotychczasowej historii), to jednak spotkało miasto 
szereg niepomyślnych wydarzeń. W latach 1800 i 1862 miały 
miejsce wielkie pożary, które zniszczyły większość zabudowy 
mieszkalnej. Mieszkańcy pracowicie odbudowywali zniszczenia, 
jednak rzutowały one na rozwój gospodarczy.

W 1845 roku Mszczonów ominęła linia kolejowa z Warszawy 
do Wiednia (mimo że pierwotnie jej przebieg planowano 
przez miasto). Stało się tak na żądanie Namiestnika Królestwa, 
który żądał, aby linię kolejową skierować przez Skier niewice, 
gdzie znajdował się dwór carski. Pożar z 1862 roku i zniszczenie 
budynków miejskich w Mszczonowie spowodował natomiast, 
że z braku pomieszczeń dla urzędów, siedzibę powiatu — 
tworzonego w 1867 roku — ulokowano w dwa razy mniejszym 
do Mszczonowa Błoniu.

W okresie międzywojennym Mszczonów nie posiadający 
przemysłu wegetował bez możliwości rozwoju. W porównaniu 
do 1914 roku spadła również liczba ludności. Kolejną tragedię 
przyniosła II wojna światowa. W czasie działań wojen nych 
we wrześniu 1939 roku miasto — najpierw zbombardowane 
przez lotnictwo nieprzyjaciela, a potem umyślnie podpalone 
przez żołnierzy niemieckich — straciło około 80% zabudowy. 
Eksterminacja całej ludności żydowskiej dokonana przez władze 
okupacyjne spowodowała kolejny spadek liczby ludności.

W okresie Polski Ludowej do końca lat pięćdziesiątych 
w Mszczonowie panowała stagnacja. Ubywało ludności, 
gdyż młodzi wyjeżdżali do innych miast, jednak powoli 

Historia Mszczonowa

Karty Historii

Historia Mszczonowa
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odbudowywano zniszczenia. W latach sześćdziesiątych powolny 
rozwój miasta zapoczątkowała lokalizacja dwóch zakładów 
przemysłowych. Jednak nadal tempo rozwoju było niewielkie, tak 
że dopiero w drugiej połowie lat osiem dziesiątych Mszczonów 
przekroczył liczbę ludności z 1939 roku. Ważnym natomiast 
wydarzeniem dla miasta było utworzenie w 1972 roku gminy 
Mszczonów.

Po latach zapaści przyszedł jednak dobry okres i dla Mszczonowa. 
Szczególnie dynamiczne zmiany są dostrzegalne od 1989 roku, 
kiedy to samorządy w związku z demokratyzacją kraju, mogły 
się w końcu poczuć rzeczywistymi gospodarzami na swoim 
terenie. Obecnie Mszczonów przeistacza się w prężnie działający 
ośrodek logistyczno-przemysłowy. 

Fragment „Dziejów Mszczonowa”  
autorstwa dr Jana Józefeckiego

Mapa okolic Mszczonowa z 1935 roku
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Stałym godłem Mszczonowa zawsze była wieża, ale przybierała 
ona różne kształty. Prawdopodobnie pojawiła się na pieczę-
ciach miejskich używanych w XVII i XVIII wieku. Tak przynaj-
mniej utrzymywał Marian Gumowski, prezentując wizerunek 
herbu w Herbach miast polskich, publikacji wydanej w 1960 r. 
Taki zapis znalazł się przy wizerunku herbu Mszczonowa, który 
wyobrażał czerwoną wieżę forteczną, blankowaną, z czarnymi 
otworami okiennymi i bramą tego samego koloru.

W Miastach Polskich w Tysiącleciu pojawił się herb wyobraża-
jący podobną wieżę, jednakże jej zwieńczenie zakończone jest 
szpiczastym, czarnym dachem.

Wybór takiego wizerunku wynika z ekspertyzy przeprowadzonej 
jeszcze przed wybuchem II wojny światowej i opublikowanej 
w Miesięczniku Heraldycznym. Zapisano wówczas: Herbem jego 
była od początku baszta forteczna. Widzimy ją po raz pierwszy 
na pieczęci gotyckiej z XV wieku, dość jednak niewyraźnej. 
Baszta ma tu na sobie literę M, dookoła zaś w otoku napis dziś, 
niestety, nieczytelny. Znaleźliśmy tę pieczęć na dokumencie 
z 1533 r. w Archiwum Skarbowym w Warszawie. Nieco późniejsza 
jest pieczęć XVI-wieczna. Nosi ona basztę forteczną ze szpicza-
stym dachem i napis dookoła: SIGILLVM * CIVITATIS * MSCONO 
(35 mm. Śred.), znana nam z dokumentu 1558 r. w Archiwum 
Skarbowym w Warszawie. Trzecia i ostatnia znana pieczęć 
pochodzi z XVII wieku i wyobraża basztę forteczną z dwoma 
wykuszami po bokach, pod którymi znajdują się arabeski. 
W otoku napis: SIGILLVM CIVITATIS M (33 mm). Wyciśnięta jest 
na akcie z 1777 r. w Archiwum Głównym w Warszawie. Herb 
ostatnio użyty powtarza się jeszcze w projekcie nadesłanym 
władzom w 1847 r. do zatwierdzenia, mimo że wówczas już 
nosiły pieczęcie Mszczonowa herb państwowy, jak w ogóle 
w całym okresie porozbiorowym. Już w końcu XIX wieku herb 
lokalny poszedł w zapomnienie, a w 1923 r. Magistrat wprost 
oświadcza, że nie zna żadnych herbów i dawnych pieczęci. Nie 
ulega wątpliwości, że dziś winno miasto wrócić do dawnego 
godła, którym jest tylko baszta forteczna, jak na pieczęci z XVI 
wieku ją widzimy. 

Zaproponowano również kolory tego herbu, a więc pole tarczy 
barwy niebieskiej i białą basztę zwieńczoną czerwonym dachem. 
Sugerowano się projektem z roku 1847. Jednakże barwy te się 
nie przyjęły. Wspomniany już Gumowski, czy też Miasta Polskie 
w Tysiącleciu, ukazują czerwoną basztę w białym polu tarczy. 
W tej ostatniej publikacji pojawia się czarny, szpiczasty dach.

Kierując się tymi przesłankami, opracowano nowe wyobrażenie 
herbu, a w zasadzie dokonano pewnej korekty graficznej jego 
obecnego wizerunku, oczywiście, w oparciu o wcześniejsze 
prezentacje tego symbolu miasta. Opracowanie zostało doko-
nane w celu dostosowania herbu do zasad heraldyki. Dodat-
kowo, sporządzono również wzory graficzne pozostałych 
symboli miasta.

Podczas posiedzenia Komisji Heraldycznej okazało się jednak, 
że znane są jeszcze inne odciski pieczęci Mszczonowa, które 
przedstawiają jej wizerunek odmienny od tego, który opisano 
we wspomnianym Miesięczniku Heraldycznym. Na dość nieczy-
telnej, pochodzącej z końca XV wieku najstarszej ze znanych 
pieczęci, dostrzec można najprawdopodobniej tron z siedzącą 
na nim osobą, być może księciem (znajduje się ona w zasobach 
Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie). Niestety, jest 
ona na tyle niewyraźna, że niemożliwe jest jej dokładne odczy-
tanie.

Nie ma natomiast problemów z odczytaniem pieczęci pocho-
dzącej z XVI wieku, na której widać basztę z erkierami po bokach. 
Baszta i erkiery przykryte są szpiczastymi daszkami zakończo-
nymi trójkątnymi chorągiewkami, z których środkowa i prawa, 
odwrócone są w prawą stronę, a lewa – w lewą. W erkierach 
widnieją pojedyncze otwory strzelnicze. W baszcie znajduje się 
otwór bramny a nad nim dwa otwory okienne. Wizerunek ten 
znany był również w XVIII wieku, a więc można uznać, że był 

Heraldyka

Herb Mszczonowa
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najdłużej używanym godłem Mszczonowa. Dlatego też Komisja 
Heraldyczna w wyniku konsultacji prowadzonych pod koniec 
2019 r. uznała za zasadne wykorzystanie właśnie tego wyobra-
żenia jako podstawy do opracowania obecnego herbu miasta 
Mszczonowa.

Warto nadmienić, że w roku 
1963 ukazała się nakładem 
„Wspólnej Sprawy” Wydaw-
nictwa Oświatowego publikacja 
zawierająca tablice z herbami 
– Polskie Herby Miejskie. Dla 
Mszczonowa zaproponowano 
herb, w którym na tarczy dzie-
lonej w prawo skos o barwie 
biało-czerwonej, umieszczono 
złote zbrojne ramię z mieczem. 
W opisie sugerowano, że jest 
to element herbu Prażmowskich 
(dokładnie chodziło o klejnot), 
z którymi miasto było związane 
w XVIII wieku.

Nowy herb miasta przedstawia w białym polu tarczy czer-
woną basztę z erkierami po obu stronach. Zarówno baszta, jak 
i erkiery nakryte są spiczastymi dachami zwieńczonymi trójkąt-
nymi chorągiewkami. Te na prawej erkierze i dachu baszty zwró-

cone są w prawo, ta z lewej erkiery zwrócona jest z kolei w lewo. 
Erkiery posiadają pojedyncze otwory strzelnicze, natomiast 
baszta posiada dwa takie otwory w kolorze czarnym, umiesz-
czone nad otworem bramnym (czarnym).

Mapa okolic Mszczonowa z 1570 roku
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W okresie wojny Mszczonów przeżywał ciężkie chwile. Były 
to tragiczne czasy. Na temat wojennej historii miasta i jego 
mieszkańców można by napisać nie jedną, ale nawet pokaźną 
serię ksiąg. Ludzkie łzy mieszały się wtedy z krwią, która po  
mszczonowskim bruku spłynęła potokami.

Zapoznałem się z licznymi dokumentami i publikacjami 
dotyczącymi tamtego okresu, jednak największe wrażenie 
zrobiły na mnie relacje wysłuchane bezpośrednio od świadków 
wojennego koszmaru. Mszczonowianie, pamiętający tamte 
wydarzenia opowiadali mi o nich naprawdę długo. Słuchałem 
tych opowieści uważnie i aby nie zostały zapomniane 
spisywałem je niezwłocznie. Niektóre zamieściłem w tym 
tekście. To wybrane wspomnienia, które jak sądzę zaintrygują 
Państwa i skłonią do głębszego zainteresowania się wcale nie 
tak odległą historią Mszczonowa. 

Zemsta za stratę dowódcy i doznaną klęskę 
W nocy z 10 na 11 września Mszczonów został odbity z rąk 
niemieckich przez 31 pułk Strzelców Kaniowskich, którymi 
dowodził ppłk Wincenty Wnuk. Brawurowy atak Polaków 
całkowicie zaskoczył Niemców, którzy nie spodziewając się 
wojsk polskich nie zachowali należytej czujności. Oddziały 
tyłowe hitlerowskiego XVI Korpusu Pancernego poniosły wtedy 
ciężkie straty. Zniszczono 16 czołgów oraz 14 wozów pancernych 
i ciężarówek. Wielu żołnierzy niemieckich trafiło do niewoli. 
Natomiast ich dowódca podobno w randze pułkownika zginął, 
gdy wraz ze swą świtą próbował wjechać do miasta rozpędzonym 
samochodem, aby organizować obronę. Znaleziono przy nim 
cenne mapy z naniesionymi kierunkami uderzeń. Pułkownika 
pochowano przy stawie zwanym przez mszczonowian Zdrojem 
(obecnie zbiornik p.poż). Zemsta hitlerowców za śmierć 
dowódcy i stracony sprzęt była straszna. Miasto zapłaciło 
za to krwawą cenę. Kierownik ówczesnej Publicznej Szkoły 

Powszechniej nr 1 Stanisław Kasperkiewicz, w szkolnej kronice 
skwitował ich barbarzyństwo następująco: „....Za mało napisał 
Blasco Ibanez w „Czterech jeźdźcach Apokalipsy”. „Kulturalni” 
Niemcy pokazali właściwe oblicze. Nie wiadomo, czy które 
miasto już w pierwszych dniach wojny złożyło taki haracz krwi 
i mienia, jak nieszczęśliwy Mszczonów”. 

Bohaterski Wehrmacht
Butni i „niezwyciężeni” Niemcy, których potęga militarna 
miała zniewolić świat nie zawsze byli tacy jak przystało 
na bohaterów, którymi się mienili. Gdy we wrześniu Strzelcy 
Kaniowscy pod dowództwem ppłk Wincentego Wnuka odbili 
miasto wyszło na jaw jak w chwilach strachu zachowują się 
niemieccy oficerowie. Wielu z nich wzięto wtedy do niewoli. 
Pewnego majora polscy żołnierze znaleźli ukrytego w jednym 
z domów... pod łóżkiem. Wyciągnęli go z kryjówki za nogi 
i zgodnie z rozkazem odprowadzili na rynek do dowódcy. Ten 
widząc prowadzonego majora był zdziwiony dlaczego jeniec 
stąpa tak szeroko. Żołnierze zameldowali - zgodnie z prawdą - 
że to z powodu „pachnącego efektu” jego strachu, jaki nagle 
znalazł mu się w spodniach. Podpułkownik Wnuk z trudem 
stłumił śmiech, po czym zwrócił się do jeńca.....-panie majorze 
patrzą na pana pańscy żołnierze, proszę się uspokoić, Polacy nie 
rozstrzeliwują jeńców. 

W warunkach frontowych ludzkie reakcje bywają różne i nie 
powinien ich oceniać nikt kto sam nie doświadczył wojennej 
grozy. W tym jednak przypadku sprawa dotyczy oficera armii, 
która chciała być podobna do rzymskich legionów, a w swej dumie 
wprost zatraciła opamiętanie. Czuję się więc usprawiedliwiony.

Niemiecki sąd polowy w mszczonowskim 
kościele 
W 1939 roku, w czasie, gdy broniła się jeszcze oblężona 
Warszawa, pewien zakład fryzjerski w Milanówku odwiedzić 
miał niespodziewanie sam gen. Walther von Brauchitsch, 
głównodowodzący wojsk niemieckich. W trakcie golenia generał 
zapytał fryzjera co sądzi o niemieckich żołnierzach. Ośmielony 
golibroda odparł, że ma o nich złe zdanie bo niedawno dwóch 
z nich, służących w wojskach lotniczych, ukradło mu złoty 
sygnet. Generał rozwścieczony stwierdził, że Niemcy nie są 
rabusiami, a po chwili zażądał, aby fryzjer udowodnił, iż nie 
kłamie i wskazał tych co mieli ponoć dokonać rabunku. Polak 
w towarzystwie wysokiego rangą oficera, wyznaczonego 
przez Brauchitscha, objeżdżał poszczególne jednostki i gdy 
wydawało się już, że nie znajdzie winowajców nagle ujrzał 
jednego z nich idącego ulicą. Oficer rozkazał zatrzymać auto, 

II wojna światowa

Wojenne opowieści

Okupacja - ratusz od strony Placu Piłsudskiego
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którym się poruszali i  natychmiast aresztował wskazanego. 
Błyskawiczne śledztwo doprowadziło do odnalezienia także 
drugiego złodzieja. Obaj zostali postawieni przed sądem 
polowym, który odbył się w… mszczonowskim kościele. Fryzjer 
był świadkiem w tym procesie. Jak wspominał po wojnie, 
zapamiętał długi stół, stojący na środku świątyni, przykryty 
zielonym suknem, za którym zasiedli umundurowani sędziowie. 
Obu Niemców, którzy przywłaszczyli sobie sygnet skazano wtedy 
na karę śmierci. Aż  trudno w to uwierzyć, że ci sami hitlerowcy 
w centrum spalonego miasta, w którym zamordowali tak wielu 
niewinnych mieszkańców, skazali na śmierć dwóch swoich 
żołnierzy za kradzież jednego sygnetu. No cóż, najwyraźniej były 
to czasy nie tylko okrucieństwa i zdziczenia obyczajów, ale także 
niesamowitych absurdów. 

Zabity dzwon
Dzwon, który przed wojną wisiał w  mszczonowskiej wieży 
kościelnej został ufundowany przez parafian w 1920 r. Był 
on  przez mieszkańców szczególnie ceniony. Jego dźwięk 
rozlegał się nad miastem w chwilach radosnych i smutnych. 
Mszczonowianie byli z niego dumni i podziwiali jego 
charakterystyczne brzmienie. To on bił na trwogę, gdy rozpoczęła 
się II wojna światowa. Później okupanci zakazali jego używania. 
Wyjątkami miały być chwile świętowania kolejnych zwycięstw 
hitlerowskiej armii. Na szczęście nigdy nie został użyty do tak 
niecnego celu. Szczególne wtedy, gdy okupanci radowali się 
militarnymi sukcesami – jego wymowne milczenie było jak 
najbardziej pożądane. Kiedy sytuacja Niemców na frontach 
pogorszyła się i III Rzesza poczęła odczuwać brak surowców 
dla przemysłu wojennego rozesłano rozkazy, aby na terenach 
okupowanych rekwirować dzwony i oddawać je do przetopienia. 
Mszczonowianie nie chcieli podjąć się zdjęcia z dzwonnicy swego 
towarzysza niedoli. Na nic zdawały się groźby okupacyjnych 
władz miasta. Zawiodły też próby późniejszego kuszenia wysoką 
zapłatą. Nikt nie chciał przyłożyć ręki do tak haniebnego czynu. 
Gdy wydawało się już, że mszczonowianie jak jeden mąż 
zachowają się godnie znalazł się jednak taki, który połaszczył się 
na niemieckie „srebrniki”. Był to miejscowy sklepikarz, którego 
nazwiska lepiej nie pamiętać... Chwile zdejmowania przez niego 

dzwonu uwiecznił na zdjęciach, wykonanych z ukrycia, harcerz 
Józef Bekasiak. Po tym wydarzeniu zachłannego sklepikarza 
przestano szanować w mieście. Ostentacyjnie okazywano 
mu niechęć i przezywano „dzwonem”. Po zakończeniu 
wojny wyprowadził się on  do Warszawy i tam ponoć umarł 
ze zgryzoty. Dzwon natomiast cudem został odnaleziony. 
Znaleźli go mszczonowianie wracający z „robót przymusowych”. 
Niestety już nigdy jego piękny dźwięk nie rozległ się ponad 
miastem. Był pęknięty, boleśnie zraniony - podobnie jak jego 
miasto. Mieszkańcy mimo to nie chcieli się z nim rozstać. 
Postanowili odnieść go na nowy cmentarz i tam powiesić 
na małej metalowej dzwonnicy, aby dla przyszłych pokoleń był 
symbolem wojennego cierpienia Mszczonowa. 

Inna Okrzesza 
Okrzesza, która przepływa przez Mszczonów jest niewielkim 
strumieniem. Kiedyś jednak jej koryto nie było tak wąskie 
i gdzieniegdzie rzeczka tworzyła nawet spore rozlewiska. 
Dlaczego Okrzesza tak się zmieniła pamięta coraz mniej 
mszczonowian. A to bardzo źle, gdyż powód tej odmiany jest 
tragiczny i związany z  barbarzyństwem, jakiego mszczonowianie 
doznali podczas wojny ze strony niemieckich najeźdźców. 

Okupacja - grabież dzwonów kościelnych

Dzwon św. Jana
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Najokrutniej przez faszystów zostali potraktowani Żydzi. Tej 
nacji hitlerowcy nienawidzili szczególnie. W swych planach 
zakładali jej całkowitą zagładę. Żydzi mieli zostać wymordowani, 
ich święte księgi spalone, a domy i synagogi wyburzone. Nawet 
żydowskie cmentarze miały zniknąć z powierzchni ziemi. 
W Mszczonowie realizacja tej obłąkańczej koncepcji odbywała 
się bardzo skutecznie. Miejscowi wyznawcy judaizmu byli 
bezkarnie mordowani już od pierwszych dni wojny. Kamienice 
żydowskie zostały spalone, a następnie zburzone. Synagogę 
także podpalono. Śmierć w trawiących ją płomieniach 
znalazło 37 osób. Pozostali przy życiu Żydzi w 1941 roku zostali 
wywiezieni do warszawskiego getta. Dopełnieniem tragedii 
mszczonowskich wyznawców judaizmu było zbezczeszczenie 
ich cmentarza (kirkutu). Płyty żydowskich nagrobków (maceb) 
zostały porozbijane, a następnie wykorzystane do umacniania 
brzegów Okrzeszy. Tak właśnie zmieniono bieg rzeczki. Jej wody 
nie tworzą już błotnistych rozlewisk. Niemcy zawsze cenili 
„porządek”... 

Wyjaśnione tajemnice
Z mszczonowskim wrześniem 1939 wiąże się kilka 
niewyjaśnionych spraw, o które wciąż spierają się miejscowi 
pasjonaci historii. Między innymi przez lata dyskutowano o tym, 
kiedy właściwie Niemcy wkroczyli do Mszczonowa. Podawane 
były różne daty i godziny. Stanisław Burchardt w Wiadomościach 
Mszczonowskich twierdził, że był to 7 września, Podobnego zdania 
był Maciej Twardowski, autor cyklu artykułów o Mszczonowie 
opublikowanych w  latach 70-tych, w Życiu Żyrardowa. W starej 
kronice mszczonowskiej Szkoły Powszechnej nr 1 - jej ówczesny 
kierownik Stanisław Kasperkiweicz w napisanym odręcznie 
zdaniu, dotyczącym tego zdarzenia zostawił natomiast... puste 
miejsce, tak jakby właściwą datę planował wpisać dopiero 
po odświeżeniu swych wspomnień! Doktor Jan Józefecki, autor 
monografii Mszczonowa, w swoim dziele przytoczył różne daty, 
jakie odnalazł w dostępnych mu źródłach (zarówno 7 jak i 8 
września), ale po odnotowaniu pojawiających się rozbieżności 
nie przesądził jednoznacznie, która z nich jego zdaniem jest 
prawdziwa. Zawsze byłem ciekawy, kto ma rację, kto podaje 
prawidłową datę. W ostatnim czasie zetknąłem się jeszcze 
z opisem mszczonowskich wydarzeń II wojny światowej, 
opracowanym w  latach 60-tych przez członków licealnego 
Koła Przyjaciół Książki. Według nich niemieckie czołgi wjechały 
do miasta 8 września, Wymieniona jest nawet dokładna 
godzina ich pojawienia się – 7.30! Opracowanie, w ogóle jest 
zadziwiająco szczegółowe. Zawiera tak wiele danych, że wydaje 
się aż nieprawdopodobne, aby uczniowie dysponowali tak 
rozległą wiedzą. Prawdopodobnie korzystali z wcześniejszych 
ustaleń dyrektora LO Lucjana Chojnowskiego, który jednakże 
dopiero przed obchodami 600–lecia Mszczonowa (1977 r.) 
opublikował zbiór opracowań dotyczących wojennych losów 
miasta. Dyrektor Chojnowski podał jednak w swojej pracy 
godzinę 9.30 (8 września). Skąd ta rozbieżność? W każdym 
razie jakież było moje zdziwienie, gdy się okazało, że zarówno 
dyrektor jak i jego licealiści byli równie blisko prawdy. Niemieckie 
czołgi pojawiły się na rogatkach miasta 8 września o godzinie 
8.00. A skąd to wiem? A od samych nieproszonych gości, którzy 

dokładnie dokumentowali działania wojenne, prowadzone 
na terenie Polski w 1939 roku. Dane z analizowanych 
Dzienników Wojennych, prowadzonych przez oddziały 
Wehrmachtu, dostarczył mi Janusz Matusiak, autor licznych 
publikacji, dotyczących historii Sieradza i działań bojowych 
31 pułku Strzelców Kaniowskich. Dzięki wiedzy zdobytej 
przez zaprzyjaźnionego publicystę udało się także rozwiązać 
tajemnicę pierwszego nalotu na Mszczonów, który miał miejsce 
6 września. Niemieckie bomby spadły wtedy m.in. na sztab 
Armii Łódź, który kwaterował w mieście. Generał Rómmel 
został raniony odłamkiem w rękę i natychmiast nakazał zmianę 
miejsca stacjonowania na pobliskie Grzegorzewice. Stanisław 
Burchardt napisał w swoich wspomnieniach (publikowanych 
w „WM”), że Niemcy musieli mieć w tym czasie w Mszczonowie 
szpiega z radiostacją, który naprowadził samoloty. Jak wynika 
z niemieckich źródeł bombardowanie to było jednak czysto 
przypadkowe. Bombowce IV Luftfloty, które wystartowały 
spod Krakowa miały zrzucić bomby na bliżej nieokreśloną dużą 
kolumnę wojskową, poruszającą się w kierunku Grójca. Gdy jej 
nie znalazły otrzymały rozkaz zbombardowania najbliższego 
celu zastępczego, jakim okazał się - na nasze nieszczęście - 
Mszczonów. Gdyby hitlerowcy wiedzieli o sztabie armii, który 
był w tym czasie w mieście to na pewno Mszczonów, nie byłby 
żadnym celem zastępczym, ale celem głównym ich ataku. 

Mściwy czy sprawiedliwy?
Z mszczonowskim XIX wiecznym ratuszem wiąże się bardzo 
interesująca historia. Ten przepiękny budynek był prawdziwą 
ozdobą przedwojennego Mszczonowa. Spalony podczas 
kampanii wrześniowej, mimo swych okaleczeń, jeszcze przez  
niemalże całą okupację górował nad rynkiem, przypominając 
mieszkańcom o  dumnej historii miasta. Jego kres przyszedł 
dopiero późną jesienią 1944 roku, kiedy to  naziści, spodziewając 
się sowieckiej ofensywy, oczyszczali szlaki komunikacyjne i  
wyburzali wszystkie ruiny stojące blisko dróg. Wiele zabytkowych 
mszczonowskich kamienic zostało wtedy doszczętnie 
zburzonych. Niemieccy saperzy podkładali ładunki wybuchowe 

Okupacja - ratusz widziany z ul. Rawskiej
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pod ściany nośne i  niszczyli jeden budynek po drugim. Sam ratusz 
nie poddał się jednak łatwo swym oprawcom. Po  detonacji 
ku zdziwieniu hitlerowców nie zawalił się, jakby drwiąc sobie 
z ich wysiłków. Młody oficer zniecierpliwiony tą sytuacją, chcąc 
zbadać dlaczego mury wciąż jeszcze stoją, opuścił kryjówkę, jaką 
Niemcy urządzili sobie na czas wysadzania za kościelnym murem 
i udał się w kierunku magistratu. Gdy wszedł do  jego środka 
zupełnie niespodziewanie nastąpił kolejny wybuch. Ciężki 
strop przygniótł sapera, miażdżąc mu nogi. Czy była to zemsta 
ratusza, symbolu niszczonego miasta, czy też zwykły przypadek? 
Podobno domy mają dusze, a jeśli tak - to  odczuwają również 
emocje. Sami odpowiedzmy więc sobie na pytanie, czy można 
pozostać obojętnym, gdy ktoś morduje twoje rodzinne miasto?

Jak witano Rosjan
Był styczeń 1945 roku, radzieckie czołgi wjechały do miasta 
i niemalże bez oporu odbiły je z rąk niemieckich. Hitlerowcy 
uciekali w popłochu. Te chwile jeszcze do niedawna 
przedstawiano jako radosny moment wyzwolenia, podczas 
którego mszczonowianie owacyjnie witali czerwonoarmistów 
(niektórzy dodawali nawet, iż witali kwiatami). Na temat walk, 
do jakich doszło wtedy w mieście także pisano wiele. Szczególną 
uwagę poświęcono epizodowi unieszkodliwienia hitlerowskiego 
punktu obserwacyjnego, jaki znajdował się na kościelnej wieży. 
Czy tak było w rzeczywistości? Jak wyglądały pierwsze chwile 
tego „wyzwolenia”? Dziś możemy o tym mówić otwarcie. Nie 
było żadnego powitania. Sowieci wjechali do miasta skoro świt. 
Było przeraźliwie zimno. Walki w Mszczonowie rozegrały się 
błyskawicznie, a czołgi czerwonoarmistów pędząc za uciekającym 
wrogiem od razu skierowały się w kierunku Żyrardowa. Gdyby 
jednak nawet był czas na fetowanie zwycięzców (których 
powiedzmy szczerze, nadejścia naprawdę oczekiwano) to i tak 
by do niego nie doszło. Mieszkańcy nie wiedzieli, co czeka ich 
ze strony „wyzwolicieli” i wcale tłumnie nie wylegliby na ulice. 
Rozsądek i obawa o swoje życie nakazywały przezorne ukrycie 
się w domach. W tych czasach Rosjan tylko niektórzy traktowali 
jak sojuszników. Głównie postrzegano ich przez pryzmat wojny 
bolszewickiej i  nie tak wtedy wcale odległych zaborów. Dla 
świadomych patriotów różnica pomiędzy żołnierzem nazistą, 
a żołnierzem komunistą przypominała przysłowiowy wybór 
pomiędzy dżumą, a cholerą. Liczono jednak na to, że być może 
„cholera” okaże się nieco mniej śmiertelna i dlatego oczekiwano 
przyjścia Sowietów. Bano się jednak o swoje życie i  dobytek. 
Kobiety z wiadomych względów przebierano za staruszki. 
Jednak, jak to wynika ze  wspomnień osób pamiętających 
„wyzwolicieli ze wschodu”, nawet tym nienajmłodszym paniom 
chętnie okazywali oni swoją jurność. 

Wojna niosła ze sobą zdziczenie obyczajów. Ci Rosjanie, którzy 
wjechali do Mszczonowa rano 16 stycznia 1945 roku nie mieli 
czasu na bliższe poznanie się z miejscową ludnością. Tak 
jak już wspomniałem pędzili za  Niemcami, którzy wycofali 
się w kierunku Żyrardowa. Bezpośredni kontakt „nawiązali” 
natomiast z miejscową świątynią, którą pod pretekstem 

zlikwidowania punktu oporu wroga pozbawili wieży. Wielu 
z mieszkańców miasta zaprzecza, jakoby na  wieży czaili się wtedy 
Niemcy. Być może więc to wcale nie naziści, ale krzyż górujący 
nad Mszczonowem był powodem celnego strzału sowieckiego 
czołgisty. Znane są przypadki, gdy Rosjanie urządzali sobie 
pokazy strzeleckie w zajmowanych miejscowościach. Głośna 
jest historia Elbląga, który w taki właśnie sposób stracił część 
swej przepięknej starówki. Wszystko więc  wskazuje na to, 
że strącenie mszczonowskiej, kościelnej wieży było niczym 
innym jak tylko przejawem szczególnego stosunku naszych 
„wyzwolicieli” do religii i miejsc jej kultu. Naprawdę wybrali oni 
iście subtelny sposób na oznajmienie mszczonowianom nowiny 
o nastaniu nowej - czerwonej ery. 

Wspominając tamte czasy należy jeszcze dodać, że nasi 
„wyzwoliciele” w późniejszych dniach stycznia „zaprzyjaźnili 
się” z samochodem miejscowej straży ogniowej oraz 
kilkoma wozami konnymi, jakie jeszcze pozostały w rękach 
mszczonowian. O stracie samochodu i zarekwirowaniu wozów 
informacje przetrwały w zasobach Archiwum Państwowego 
w Grodzisku Mazowieckim. 

Różnie bywało - śmiesznie i strasznie 
Ze styczniem 1945 roku wiążą się jeszcze dwie inne 
mszczonowskie opowieści jedna radosna, a nawet nieco 
śmieszna, zaś druga straszna - wprost przerażająca. 

16 stycznia tuż przed wjechaniem do miasta radzieckich czołgów, 
w jednym z domów stojących przy ulicy Grójeckiej przebywała 
ciężarna kobieta. Była bliska rozwiązania. Nagle zaczęła 
odczuwać bóle. W tym samym czasie w brawurowym ataku 
czerwonoarmiści pojawili się na przedmieściach. Przy domu 
rodzącej rozerwał się pocisk (prawdopodobnie z czołgowej 
armaty) i w tej samej chwili strwożona ciężarna powiła syna. 
To był poród z „fajerwerkami”. Jedna z niewielu radosnych chwil 
w tej wojnie. 

W tej samej części miasta, ale już po zajęciu go przez Rosjan 
doszło do makabrycznego zdarzenia. Ze strony Grójca 
wjechał do Mszczonowa zbłąkany niemiecki czołg. Przy 
stawie zwanym Zdrojem naziści skręcili z drogi i skierowali się 
w kierunku Okrzeszy. Ich maszyna została jednak dogoniona 
przez czerwonoarmistów. „Sołdaci” szybko uporali się 
z wrogiem. Niemców po wyciągnięciu z czołgu natychmiast 
rozstrzelano. Następnie sowieci wpadli na oryginalny pomysł 
jak pozbyć się ciał hitlerowców tak, aby nie trzeba było kopać 
mogił w zmarzniętej, styczniowej ziemi. Poradzono sobie 
z „problemem” przy pomocy... mszczonowskiego bruku 
i czołgowych, stalowych gąsienic. Masakra!
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Szarża pod  Osuchowem 

Jeszcze tak niedawno o bitwie mszczonowskiej 1939 pisano, 
jako o  zapomnianym i niedocenianym zwycięstwie. Dziś 
dzięki staraniom miejscowych pasjonatów historii, a przede 
wszystkim dzięki wizycie Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 
(odbytej 11.09.2007 r), o mszczonowskiej wygranej 31 
pułku Strzelców Kaniowskich nad  oddziałami XVI Korpusu 
Pancernego Wehrmachtu – wie już cała Polska. Mszczonów 
doczekał się właściwego uhonorowania, a co z Osuchowem? 
Bitwa wrześniowa, jaka rozegrała się w osuchowskim lesie nadal 
dla wielu pozostaje zupełnie nieznana. Nieliczni z mieszkańców 
naszej gminy wiedzą jedynie, że 11 września Polacy zostali tam 
okrążeni przez Niemców i złożyli broń. Kto jednak zdaje sobie 
sprawę, że krwawa walka trwała przeszło pięć godzin i  mimo 
miażdżącej przewagi wroga nasi żołnierze bronili się bohatersko 
aż do chwili wyczerpania amunicji? Co więcej, nawet w obliczu 
niemożności odpowiadania ogniem na niemieckie natarcia, 
nie wszystkie polskie oddziały były skłonne kapitulować. Gdy 
dowodzący częścią Kresowej Brygady Kawalerii, dowódca 6 
pułku Strzelców Konnych - ppłk Stefan Mossor podjął decyzję 
o zaprzestaniu walki, będący pod jego rozkazami dowódca 
1-wszego szwadrony 20 Pułku Ułanów, rotmistrz Jan Burtowy 
odmówił poddania się i z szablą w dłoni poprowadził swoich 
żołnierzy do ataku na pozycje niemieckie. Szarż ułańskich 
we wrześniu 1939 roku było zaledwie kilkanaście. Wiele 
z nich kończyło się zmasakrowaniem naszych kawalerzystów. 
Z reguły szarże były prawdziwym „gestem rozpaczy”, na który 
ułani decydowali się w ostateczności, gdy już inaczej bić się nie 
dało. Natomiast szarża osuchowska zakończyła się sukcesem! 
Szwadron rotmistrza Burtowego przebił się przez pierścień 
wroga, pozostawiając za sobą pobitych i kompletnie 
zaskoczonych hitlerowców. Jak wyglądał atak sześćdziesięciu 
ułanów z furią tratujących niemiecką piechotę, możemy sobie 
tylko wyobrazić. Być może to wydarzenie z naszej historii doczeka 
się godnego uwiecznienia na płótnie. Przecież temat jest iście 
„kossakowski”. Póki co trzeba o nim jak najwięcej pisać i zbierać 
wszelkie możliwe informacje. Wszędzie, gdzie to tylko możliwe 
prostować również należy relacje o bitwie osuchowskiej, gdyż 
w wielu z nich zamiast nazwy Osuchów pojawia się błędnie 
„Osuchowo”. O swoją chlubną historię warto się „bić”. 

Przechodnie lotnisko 

W 1944 roku przy osuchowskim lesie naziści urządzili lotnisko 
polowe. Jego pasy startowe były skierowane na północ, 
a wyznaczono je  przy wschodniej ścianie lasu, w miejscu gdzie 
kończy się on pomiędzy Osuchowem, a Strzyżami. Z tego lotniska 
startowały samoloty kierujące się na nadchodzące od wschodu 
oddziały Armii Czerwonej. Samoloty niemieckie w Osuchowie nie 

miały ponoć żadnych hangarów. Parkowały pomiędzy drzewami, 
które gwarantowały im naturalne maskowanie. W 1945 roku 
po opanowaniu okolic Osuchowa przez Rosjan, na lotnisku 
zaczęły lądować samoloty z czerwonymi gwiazdami. Nowi 
„właściciele” osuchowskich pasów startowych wykorzystywali 
je równie intensywnie. Jednak tym razem loty bojowe odbywały 
się - co zrozumiałe - na zachód, gdzie dobijana była hitlerowska 
armia. 

Jak orły wronę strąciły 

Z Osuchowem i jego okolicami wiąże się też lotnicza historia 
z września 1939 roku. 6 września pomiędzy - Osuchowem, 
Piekarami i Zimnicami polskie myśliwce zaatakowały niemiecki 
bombowiec - leciał on z lotniska Bad Langenau (Długopole Zdrój 
koło Wrocławia), aby bombardować Warszawę. Po krótkiej, acz 
zażartej walce z polskimi orłami hitlerowska maszyna spadła 
na pole tuż przy skrzyżowaniu dróg - Piekary, Kowiesowo, 
Podlindowo. Do rozbitka natychmiast przybiegli mieszkańcy 
okolicznych zabudowań. Ponoć jednego z niemieckich lotników 
zabito łopatą. Drugiego rannego włożono na wóz konny 
i zawieziono do Mszczonowa. W mieście, które przeżyło już 
bombardowania przyjęto wroga szczególnie chłodno. Jego 
przejazd przez miasto wzbudził olbrzymie emocje. Zamknięto 
go w areszcie, jaki znajdował się w piwnicy ratusza. 

Teraz po blisko 70 latach udało się ustalić wiele szczegółów 
dotyczących tamtego wydarzenia. Zestrzelonym samolotem był 
Heinkel 111P o numerze 5J DL z załogą w składzie: obserwator 
Otto Freudenberg, pilot Werner Weber, mechanik pokładowy 
Kurt Damm i radiooperator Hans Patzold. Samolot został 
zestrzelony przez klucz ze 114 eskadry myśliwskiej z Brygady 
Pościgowej. Klucz ten tworzyli piloci: kpt. Frey, ppor. Szumowski 
i pchor. Wróblewski. Jak wynika z niemieckich źródeł z załogi 
Heinkla uratował się tylko radiooperator, ale i ten po dostaniu 

Szarża pod Osuchowem - autorka Małgorzata Dymecka 

foto:  https://pl.wikipedia.org/wiki/Heinkel_He_111
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się do niewoli - jak podają Niemcy - został zamordowany 
przez sierżanta WP (Wojska Polskiego). Faszyści najwyraźniej 
nie dowiedzieli się o tym, że  zestrzelenie przeżył jeszcze jeden 
z  lotników, którego dobił - tak jak wspomniałem wcześniej - 
nasz cywil. Cywil ten ponoć ukrywał się w trakcie wojny, gdyż 
obawiał się zemsty ze strony okupantów. 

Z olbrzymią rezerwą należy podchodzić do niemieckiej 
informacji dotyczącej „zamordowania przez sierżanta WP” 
wziętego do niewoli radiooperatora Hansa Patzolda. Wszystko 
wskazuje na to, że był to właśnie ten pilot, którego 6 września 
przywieziono do miasta furmanką i zamknięto w ratuszu. 
W protokole niemieckim, w jakim zawarto informacje o jego 
„zamordowaniu” nie ma wymienionego nazwiska polskiego 
sierżanta, który ponoć pozbawił go życia. 

Informacje na temat zestrzelenia bombowca i losu jego załogi 
można znaleźć w następujących źródłach:

- Adam Kurowski Lotnictwo polskie w 1939 roku 
Warszawa 1962 - Jerzy Pawlak Polskie eskadry w wojnie 
obronnej Warszawa 1991 
- Dziennik działań bojowych Luftwaffe Archiwum Narodowe 
USA 
- Bundes Militararchiv RL10/418 karta 6 - 8

Medal nadesłany pocztą

Kolejna wojenna historia związana z lasem w Osuchowie dotyczy 
ukrywających się w nim czerwonoarmistów. Na przełomie 
1943-44 roku korzystali oni ze schronienia w prowizorycznej 
ziemiance, której ślady zachowały się do dnia dzisiejszego. 
Sowieci przeżyli dzięki pomocy ówczesnego leśniczego 
Morawskiego i jego dzieci (córki i syna). Morawscy przez blisko 
rok dokarmiali i w  różny inny sposób dopomagali ukrywającym 
się żołnierzom. Gdy front zaczął się zbliżać Rosjanie opuścili 
Osuchów i zaryzykowali przedarcie się do swoich. Najwyraźniej 
im się udało, gdyż po zakończeniu wojny do pełniącego wciąż 

swoje obowiązki leśniczego Morawskiego, przyszedł list 
z Moskwy, a w nim... medal za sojusznicze wsparcie. 

Zagadka śmierci majora 

W centralnej części osuchowskiego cmentarza znajduje się 
grób mjr. Cezarego Niewęgłowskiego. Umieszczono na nim datę 
zgonu - 7 września 1939 roku. Wiele na to wskazuje, że może 
być ona błędna. 

Major Niewęgłowski w 1939 roku służył jako oficer łącznikowy 
w Oddziale II Sztabu GO Piotrków. W zamieszczonej w  książce 
Mieczysława Bielskiego „Grupa Operacyjna Piotrków 1939” 
nocie biograficznej majora Cezarego Niewęgłowskiego jest 
napisane, że popełnił samobójstwo w Osuchowie w dniu 7 
września. Jednak jak wynika z relacji byłych mieszkańców wsi 
Lindów (położonej k/Osuchowa) majora, z wieloma ranami, 
znaleziono martwego w lesie dopiero po bitwie osuchowskiej 
(czyli po 11 września). Co więcej był on przed bitwą widziany 
wraz z ułanami z Kresowej Brygady Kawalerii, przechodzącymi 
przez Lindów i nawet w jednym z gospodarstw miał otrzymać 
od jego mieszkańców wodę (gospodarstwo rodziny Olborskich). 
W księdze zgonów (z 1939 roku) Parafii w Osuchowie nie 
ma informacji na temat daty pochówku majora Niewęgłowskiego. 
Nie jest więc wykluczone, że informacja o samobójczej śmierci 
to jedynie pomyłka. Jak twierdzi wysłuchana przeze mnie była 
mieszkanka Lindowa nieznany oficer polski faktycznie odebrał 
sobie życie, ale miało to miejsce w niedalekich Ulaskach 
i oficerem tym – według niej - na pewno nie był major Cezary 
Niewęgłowski. 

O śmierci majora w walce może też świadczyć miejsce jego 
pochówku. Grób znajduje się w centralnej części cmentarza, 
przy skrzyżowaniu dwóch głównych alejek. Kiedyś Kościół inaczej 
niż obecnie podchodził do śmierci samobójczej i tych co sami 
odbierali sobie życie grzebano w specjalnych cmentarnych 
rewirach usytuowanych z reguły na obrzeżach nekropolii.

Osuchowski trunek 
Ostatnia opowieść nie będzie zbyt długa z dwóch powodów. 
Po pierwsze - dotyczy sprawy tak naprawdę mało znaczącej, 
a po drugie - komentować jej z pewnych względów nawet 
nie wypada. Opowieść ta jest związana z podmszczonowskim 
Osuchowem, a konkretnie ze stojącą w tej miejscowości 
gorzelnią. Obiekt ten ma przeszło sto lat. Jeszcze do niedawna 
znajdujące się w nim archaiczne urządzenia służyły 
do wytwarzania przedniej marki spirytusu. Był on naprawdę 
wyśmienitej jakości. Swego czasu wódka z niego wytwarzana 
(Belveder) zrobiła furorę w Stanach Zjednoczonych. Jeśli któryś 
z Czytelników już zaczyna mi zarzucać, że odbiegam od tematu, 
śpieszę wyjaśnić, że nic bardziej mylnego. Spirytus osuchowski 
był bowiem tak samo dobry także w 1945 roku, a że Rosjanie 
wcale nie gorsi od Amerykanów, więc sołdaci tuż po wkroczeniu 
do gorzelni zechcieli go  natychmiast zakosztować. Obiekt ich 
pożądania znajdował się w kadzi o pojemności 1500 litrów. 

Wrak bombowca He 111  
źródło: www.warbirdsresourcegroup.org
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Czerwonoarmistom widać bardzo się spieszyło do degustacji 
bo zamiast odkręcić stosowny zawór wypalili do zbiornika 
dwukrotnie z pepeszy. Czy udało się im wypić całe 1500 litrów 
jednym duszkiem? Tego nie wiadomo. O tym, że historia nie 
została wyssana z palca świadczą widoczne do dziś ślady 
po sowieckich kulach. Te załatane otworki w gigantycznej 
kadzi były jeszcze nie tak dawno traktowane jako najlepsza 
reklama osuchowskiego spirytusu i ponoć bardzo spodobały 
się amerykańskiej, biznesowej delegacji, która na przełomie XX 
i XXI wieku wizytowała gorzelnię. 

Piotr Dymecki 

Otwory po sowieckich kulach: prawy górny róg (oznaczone 
czerwonym okręgiem)

Mapa okolic Mszczonowa z początku XIX wieku

Osuchowska gorzelnia
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Wspomnienia harcmistrzma Zbigniewa Grabka

Mszczonowskie harcerstwo, to zbiór doznań, przygód i doświad-
czeń wielu miejscowych pokoleń. Każdy postrzega je poprzez 
pryzmat własnych wspomnień. Nikt nie może sobie przywłasz-
czyć jego dziedzictwa, gdyż zbyt wiele osób je tworzyło. Ten 
skarb mszczonowskiej młodzieży ma już blisko 100 lat tradycji. 
Dla mnie harcerstwo, to zasłyszany w dzieciństwie dźwięk 
fanfar oraz werbli, jaki rozlegał się po mszczonowskich ulicach, 
gdy druhowie i druhny zbierali się na zbiórki lub wyruszali 
na biwaki. To on porwał mnie w nurt skautowskiej przygody 
i powiódł przez całe życie. Zrosłem się z harcerskim mundurem. 
Nigdy już go nie zdejmę. Nigdy nie zdradzę harcerskich ideałów. 
Odczuwam dumę, że podjąłem pasję, jaką zaszczepiła we mnie 
moja matka harcerka, pamiętająca jak tworzył się skauting 
w Mszczonowie. Gdybym mógł jeszcze raz dokonać życiowych 
wyborów na pewno powtórzyłby marsz harcerską drogą. 

***
Trudno dziś określić, kiedy ruch harcerski zaistniał w Mszczo-
nowie. Nie zachowała się żadna konkretna data, która doty-
czyłaby takiego wydarzenia. Zakładamy więc, że za początek 

skautingu w naszym mieście należy ogólnie przyjąć lata 20te 
XX wieku. Dowodem na to jest słynne zdjęcie „mszczonow-
skiej rodziny”, wykonane z okna ratusza w 1926 roku. Pozuje 
do niego liczna grupa mieszkańców. Obok ówczesnych stra-

„Mszczonowska rodzina”, Plac Piłsudskiego - 1926 rok (grupa harcerzy w kółku)

MOJA opowieść o MSZCZONOWSKIM 
HARCERSTWIE 

Hufiec ZHP Mszczonów

Druhna Cecylia Kustosz (z d. Grabek)  
lata 30 XX w.

dh Czesław Fazan 
- jeden z twórców 

mszczonowskiego 
harcerstwa
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żaków i ich orkiestry są też na nim: członkowie Rady Miej-
skiej, burmistrz, urzędnicy magistratu, policjanci, żeńska 
i męska drużyny Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” oraz 
strzelcy. Widać też po prawej stronie fotografii kilku chłopców 
w charakterystycznych rogatywkach. Dwóch z nich dysponuje 
już nawet kompletnymi mundurami harcerskimi. To musiały 
być właśnie początki mszczonowskiego skautingu. W tym 

czasie na terenie całej Polski powstawały drużyny harcerskie. 
Podobnie musiało być także na Ziemi Mszczonowskiej. Niestety 
brak jest szczegółowych informacji z tamtego okresu. Takowe 
pojawiają się dopiero 10 lat później. W roku 1936 przyjeżdża 
do Mszczonowa nowy nauczyciel w stopniu podharcmistrza dh 
Czesław Fazan. Skupia wokół siebie grupę chłopców i zaczyna 
z nimi organizować drużynę harcerską. Powstaje 202 Męska 

Mszczonowska żeńska drużyna harcerska - przy kantorze zapałczarni - lata 30 XX w.

Sztandar przedwojennego żeńskiego Hufca Mszczonów
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Jerzy Kubicki - obóz 
w Bierutowicach - 1947 rok

Harcerka, lata 40-te

Mszczonowska żeńska drużyna harcerska - lata 30-te XX w.

Harcerze - plac szkolny - 1947 r.

Mszczonowscy harcerze na Zlocie Chrągwi Mazowieckiej w Żyrardowie 
- II połowa lat 40-tych Mszczonowscy harcerze z 202 MDH - II połowa lat 40-tych XX w.
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Drużyna Harcerska im. Zawiszy 
Czarnego. Wszystko wskazuje 
jednak na to, że w tym samym 
czasie, albo nawet nieco wcze-
śniej została założona w mieście 
również Żeńska Drużyna 
Harcerska. Dowodzić tego mogą 
zdjęcia mojej mamy - Na jednym 
z nich, wykonanym w roku 1937 
widoczna jest grupa około 
czterdziestu w pełni umundu-
rowanych harcerek. Ich orga-
nizacja wskazuje już na pewne 
doświadczenie i staż w działal-
ności skautowskiej. Tę drużynę 
prowadziła nauczycielka Antolak 

Woźniacka, ucząca w miejscowej 
Szkole Powszechnej. Niestety 
nie zachował się numer ŻDH. 

Wspomniane dwie drużyny – męska i żeńska funkcjonowały 
w mieście do września roku 1939, czyli do wybuchu wojny. 
Później rozpoczyna się okres działalności konspiracyjnej. 
Związek Walki Zbrojnej, przemianowany zostaje w 1942 roku 
w Armię Krajową. Pod miejscowy oddział AK (Ośrodek Chrabą-
szcz) podlegała lokalna grupa harcerzy, tworząca Szare Szeregi. 
Ta podległość została uznana dopiero wiosną 1943 roku, ale już 
jesienią 1942 roku harcerzy, chcących podjąć działalność 
konspiracyjną było ponoć piętnastu (jak wspomina Stanisław 
Burchardt). Do tego grona należeli m.in.: Maciej Dąbrowski, 
Mieczysław Siekierski (Mieszko), Stanisław Burchardt (Lubicz), 
Juliusz Wacławek, Włodzimierz Piotrowski, Tadeusz Dwurzyński, 
Jerzy Dunaj, Wacław Gajewski, Józef Bekasiak, Zdzisław Ojrowski 
i Redlich. Później przy pomocy sióstr Krystyny i Barbary Dunaj 
(„Bielasa” i „Czarnej”) próbowano zorganizować także żeńską 
drużynę – sanitariuszek i łączniczek. Drużynowy Stanisław 
Burchardt i jego przyboczny Mieczysław Siekierski kontakto-Obóz Bierutowice - ksiądz, 

bracia Jurek i Adaś Kubiccy 
oraz dh Mieczysław Siekierski 

- 1947 r.

Obóz Bierutowice - harcerze z Mszczonowa - 1947 r.

Mszczonowskie harcerki w ośrodku w Osowcu - II połowa lat 40-tychHarcerki LO Mszczonów - przed Kaflarnią - wtedy budynek szkolny - 
1946 r.
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wali się w tym czasie ze Stefanem Kasperkiewiczem „Borutą” 
- bratem byłego kierownika Szkoły Powszechnej nr 1 w Mszczo-
nowie Stanisława Kasperkiewicza. „Boruta” był jak się następnie 
okazało członkiem konspiracyjnej komendy mazowieckiej 
ZHP oraz członkiem AK – szefem legalizacji danych wywiadu 

przy dowódcy placówki Chrabąszcz (info. 
ze wspomnień Stanisława Burchardta). 

Zadaniem harcerzy było przenoszenie listów (które choć 
z pozoru wyglądały niewinnie okazywały się być poważnymi 
meldunkami), obserwacja ruchów wojsk nieprzyjaciela, kształ-
cenie z terenoznawstwa, a przede wszystkim udział w tajnych 
kompletach, jakie w Mszczonowie odbywały się - jak podaje 
Stanisław Burchardt - na zmianę „w budynku szkoły za wiedzą 
i zgodą kierowniczki Heleny Wierzbowej, w mieszkaniu rymarza 
Władysława Dunaja, na stryszku u masarza Kulickiego, (rozstrze-
lanego przez Niemców w 1944 r.), gdzie mieszkał p. Zagórski, 
wysiedlony z Łodzi, w mieszkaniu p. J. Grabowieckiej (wysie-

Obóz Bierutowice - harcerze z Mszczonowa - 1947 r.

Obóz Bierutowice - harcerze z Mszczonowa - 1947 r.

Obóz Bierutowice - harcerze z Mszczonowa - 1947 r.

Maria Dwórzyńska, zastępowa Krystyna Krynke 
i Barbara Wierzba - 1946 r.

Druhna Izabella 
Matyjek - II połowa 

lat 40-tych
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dlonej z Nasielska), a także w Zapałczarni – nieczynnej fabryce, 
gdzie mieszkali wysiedleni z poznańskiego nauczyciele (Prze-
worski, Wojtkowiak, Tomczak, Mądry i inni). Część kompletów 
odbywała się także w majątku Mściska i we wsi Gnojna, na które 
uczęszczał m.in. Szymon Kobyliński.”

Po zakończeniu okupacji niemieckiej, jeszcze w styczniu 
1945 roku reaktywuje się w Mszczonowie drużyna harcerska, 
którą zbiera podharcmistrz Czesław Fazan. Brak jest informacji 
jak wyglądała działalność konspiracyjna druha Fazana (w latach 
1939-45). 

Harcerze zaraz po przejściu frontu przystąpili do organizacji 
zbiórek. Najczęściej spotykali się na ogniskach w Grabcach. 
Ta miejscowość przed i zaraz po wojnie była dzięki pięknym 
lasom oraz urokliwemu zbiornikowi wodnemu ulubionym miej-
scem wypoczynku mszczonowian. Pierwszy zorganizowany 
wyjazd, nazwany obozem powojenni harcerze mszczonowscy 
zorganizowali w Osowcu koło Grodziska Mazowieckiego – już 
w dniach 23-29.III. 1945 roku! Następny 14dniowy obóz miał 
miejsce w r. 1946 na Mazurach w Zwierzewie koło Ostródy. 
Po tym wydarzeniu mszczonowscy druhowie wyjechali na trzy 
dni do Gdyni na Święto Morza. W 1946 roku mszczonowianie 

wzięli udział w Zlocie Chorągwi Mazowieckiej w Warszawie, jaki 
odbył się pod hasłem „Mazowsze odbudowuje Warszawę”. 

Pierwszy duży obóz harcerski, jaki został zorganizowany 
po wojnie przez mszczonowskich harcerzy miał natomiast 
miejsce w Bierutowicach (w 1947 roku). Taką nazwę w komu-
nistycznej Polsce przez krótki okres czasu nosił Karpacz Górny. 
Z tej letniej przygody zachowała się piękna kolekcja zdjęć, 
wykonana przez mszczonowskiego fotografa Aleksandra 
Kubickiego. W tym samym okresie bardzo prężnie działał 
też harcerski ośrodek szkoleniowy pod Grodziskiem Mazo-
wieckim. Kursy i szkolenia prowadziły w nim m.in. nasze druhny: 
Halina Matyjek, Izabela Matyjek i Czesława Węgorek. Jednym 
z najistotniejszych wydarzeń wspominanych lat powojennych 
był udział w Zlocie Chorągwi Mazowieckiej, jaki został zorga-
nizowany w sąsiednim Żyrardowie. Mszczonowskie harcer-
stwo podlegało wtedy właśnie pod Hufiec Żyrardów. Taki stan 
rzeczy trwał do roku 1951. Końcówka lat 40tych przyniosła 
liczne, niejednokrotnie tragiczne w skutkach, zawirowania 
polityczne w Polsce, które wpłynęły też na kształt tradycyj-
nego ZHP. 1 czerwca 1951 roku powołano do życia Organizację 

Sztandar drużyny 202 - 1947 r.

Pogrzeb druha Andrzeja Dwórzyńskiego - 1947 r.

Książeczka harcerska
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Harcerską Związku Młodzieży Polskiej, będąca nawiązaniem, 
czy wręcz kopią radzieckich pionierów. To dziwne harcerstwo 
zwano też potocznie organizacją „Bądź gotów”. W jego godle 
znalazła się lilijka, którą określano mianem „czuwajki”.Odwilż 
nastąpiła dopiero w 1956 roku. Wtedy podczas Zjazdu w Łodzi 
(15.12.1956 r.) nastąpiło odrodzenie ZHP. Jednym z organiza-
torów tego historycznego Zjazdu, a także delegatem na jego 
obrady był druh Tadeusz Trzeciak, zastępca dyrektora mszczo-
nowskiego LO, a jednocześnie nauczyciel języka polskiego, 
który zaraz po wskrzeszeniu ZHP założył w Mszczonowie Szczep 
Harcerski im. Obrońców Westerplatte. W tym szczepie zaczęła 
działać reaktywowana ponownie drużyna 202 MDH im. Zawiszy 
Czarnego oraz dwie żeńskie drużyny (młodszo i starszohar-
cerska - ŻDH im. Jagi Falkowskiej, 7ŻDH im. Emilii Plater), a także 

drużyna zuchowa. W skład kadry mszczonowskiego Szczepu 
wchodzili: drużynowy Edward Homanowski (202 MDH), druży-
nowa Elżbieta Girynówna (drużyna młodszoharcerska), druży-
nowa Elżbieta Manasterska (drużyna starszoharcerska) i druży-
nowa Helena Dłużniakówna (drużyna zuchowa). Mszczonowski 
Szczep podlegał w tym czasie pod Hufiec Grodzisk Mazowiecki 
(hufce miały status powiatowy). Pierwszym poważnym przed-
sięwzięciem Szczepu była organizacja niewielkiego obozu (dla 
kadry i funkcyjnych) w miejscowości Poświętne, gdzie zginął 
bohaterski major Henryk Dobrzański (Hubal). Kolejny obóz 
w Potyczy (nad Wisłą - niedaleko Czerska i Góry Kalwarii) 
w 1959 roku został zorganizowany już dla całego Szczepu 
i z niego - podobnie jak to miało miejsce z Bierutowicami - 
zachowała się stosunkowo bogata dokumentacja fotograficzna, 
a także bezcenne – kroniki z wpisami i zabawnymi rysunkami. 
Dzięki nim wiemy, że komendantem obozu był podharcmistrz 
Tadeusz Trzeciak, a kwatermistrzem Elżbieta Manasterska.

Harcerze - w środku komendant MO Przygocki, po jego prawej dh Czesław Fazan - lata 1946-47

Z prawej Mieczysław Siekierski Zastępowa dh Krystyna Krynke - 
II poł. lat 40

Drużyna ZHP 202 - Edward Homanowski - 1959 r.
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Postawa patriotyczna druha Trzeciaka i treści, jakie przekazywał 
swoim wychowankom nie podobała się ówczesnym władzom 
partyjnym oraz szkolnym. Z tego powodu stracił on posadę 
w LO Mszczonów. To zmusiło go do powrotu w rodzinne strony 
w okolice Piaseczna (zmarł w lutym 2022 roku). 

Kolejny obóz zorganizowany przez mszcznowskich harcerzy miał 
miejsce w roku 1960 niedaleko Brodnicy nad Jeziorem Ciche 
(najbliższa miejscowość - Ciche). Mszczonowscy druhowie 
wymaszerowali z niego na słynny Zlot Grunwaldzki, zorganizo-
wany z racji 550. rocznicy zwycięstwa nad Zakonem Krzyżackim. 
W tym obozie brałem udział z moimi drogimi przyjaciółmi. 
Między innymi z: Markiem Siekierskim, Michałem Królikow-
skim i Markiem Jakubowskim. Jako ciekawostkę można podać, 
że po 39 latach harcerze z Mszczonowa wrócili na to samo 
miejsce letniego obozowania. Obóz Ciche 2.0 odbył się 
w 1999 roku. Pełniłem na nim funkcję komendanta. 

Historię mszczonowskiego harcerstwa należy opowiadać 
poprzez perspektywę organizowanych akcji letnich, gdyż były 
one swoistego rodzaju podsumowaniami całorocznych działal-
ności poszczególnych drużyn, które z czasem zawiązały Hufiec 
Mszczonów. 

W roku 1961 w harcerze z Mszczonowa połączyli siły z druhami 
z Milanówka i tak doszło do zorganizowania obozu nad Jeziorem 
Wykaryjskim koło Włocławka. Tu udaliśmy się w bardzo 
mocnym składzie: Michał Królikowski, Włodek i Marek Sefe-
ryńscy, Marek Siekierski, Jan Kalinowski, Robert Biedrzycki, 
Bogdan Augustyniak, Bogdan Trzeciecki, Jolanta i Elżbieta 
Wacławkówny, Elżbieta Kalinowska, Barbara Gardzińska, 
Barbara Klepacz, Maryla i Teresa Kuran, Regina Okrasa, rodzeń-
stwo Irena i Włodek Czerwińscy, rodzeństwo Elżbieta i Jacek 
Wieczorkowscy, Szczepan Wieczorkowski oraz Janek Korzon-
kowski. Nie jestem już w stanie przypomnieć sobie wszystkich 

Obóz w Potyczy - drużyna żeńska na stacji w Górze Kalwarii - 
1959 r.

W drodze na obóz w Potyczy 202 MDH  - 1959 r.

W drodze na obóz Potycz - wojskowymi samochodami, które ruszyły 
spod stacji w Górze Kalwarii W drodze na obóz w Potyczy - 202 MDH
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nazwisk. Ciekawostką jest to, iż wiele z tych osób mieszkało przy 
ulicy Sienkiewicza. Tu było mszczonowskie zagłębie harcerskie. 
Z tej jednej ulicy pochodziła blisko dwudziestoosobowa grupa 

dziewcząt i chłopców, stanowiących ówczesny trzon miejsco-
wego ZHP.

W latach 1962 - 1963 nie udało się zorganizować obozu. 
Wielu z członków 202 MDH po maturze wyjechało na studia 
lub musiało rozpocząć dorosłe życie poświęcając się pracy. 
W tym czasie odeszła też od nas nasza szczepowa – Elżbieta 
Manasterska, która to wprowadzała mnie do harcerskiego 
świata. 

W 1962 roku nowym drużynowym 202 MDH zostaje druh 
Jerzy Drozdowski, ale też tylko na rok, gdyż zaraz po zdanej 
maturze rozpoczyna studia. Po nim 202gą przejmuje dh Grze-
gorz Kurowski, jednak również nie pełni swej funkcji zbyt długo. 
Po nim granatowy sznur drużynowego mógł powędrować 
na moje ramię. Wcześniej jednak musiałem zdobyć dodat-
kowe doświadczenie i umiejętności. Z tej racji na przełomie 
1963-64 roku biorę udział w zimowisku Hufca Grodzisk Mazo-
wiecki w Krynicy Zdroju, a następnie w Zlocie BiHaNT XX (biwak 
harcerski na tropach XX lecia), jaki odbył się w Milanówku 
„pod Dębami”. 

ŻDH im. Jagi Falkowskiej

Strona z kroniki obozu w Potyczy - 1959 r.

Mszczonowscy harcerze, przełom lat 50 i 60-tych. W środku Tadeusz 
Trzeciak, po jego lewej dh Edward Homanowski

Drużynowa Elżbieta 
Giryn, drużynowy Edward 
Homanowski, drużynowa 

Elżbieta Manastrska - z nimi 
pies AS - dh Homanowskiego 

Potycz 1959 r.

Druh Tadeusz Trzeciak ściąga flagę 
na zakończenie obozu w Potyczy

Obóz w Potyczy 202 MDH - obozowiska pilnuje pies As druha 
Homanowskiego - 1959 r.
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Zimowisko w Krynicy wspominam z rozrzewnieniem. Miesz-
kaliśmy w willi Rzymiance. Niedaleko nas na Górze Parkowej 
odbywały się międzynarodowe zawody saneczkarskie. Mieliśmy 
też zaledwie kilkadziesiąt metrów do boiska hokejowego, gdzie 
wciąż odbywały się mecze. Marsz w noc Sylwestrową na Jawo-
rzynę dostarczył mi niezapomnianych wrażeń, a jednocześnie 
zapisał się w pamięci jako ten, podczas którego zniszczyłem 
nowe buty narciarskie ofiarowane mi na wyjazd przez mamę. 
Zamarznięty po wierzchu śnieg miał właściwość ostrych noży 
i tym samy bardzo skuteczne pozbawił narciary „nowości”. 
Kolejnym etapem mego szkolenia było zimowisko 1964-65 
w Szklarskiej Porębie, także zorganizowane przez Hufiec 
grodziski. To właśnie na nim ukończyłem kurs drużynowego. 

Odbudowywanie drużyny 202 MDH rozpocząłem już 
na początku roku 1964 roku. Miałem wtedy ukończonych 
zaledwie 15 lat. W swojej działalności mogłem jednak liczyć 
na wsparcie młodego nauczyciela WF, który w 1963 roku rozpo-
czął pracę w naszej Szkole Podstawowej. Tak rozpoczęła się 
moja długoletnia znajomość z druhem Bogdanem Laskowskim. 
Wspierał mnie on w codziennej pracy z drużyną, a także przy 
organizacji biwaków. Do takiej pracy organizacyjnej włączali 
się też rodzice poszczególnych harcerzy. Szczególnie chciałbym 
tu wyróżnić pana Dusia (pracownika późniejszego Poldresu), 
a także swego ojca Romualda Grabka. Biwaki najczęściej organi-
zowane były w lesie niedaleko Hamerni, a także przy tzw. kolejce 
w miejscowości Borki koło Zboisk. W jednym i drugim miejscu 
płynęła rzeka, z której czerpaliśmy wodę - także do picia. Dziś 
nikt nie skorzystałby z takiej możliwości. Gdy patrzę na początki 
harcerstwa, to dochodzę do wniosku, że można go porów-
nywać bardziej do dzisiejszego survivalu. Żyliśmy na łonie 
natury i podczas naszych wypraw ograniczaliśmy do minimum 
używanie zdobyczy cywilizacyjnych. W tym czasie w 202ej więcej 
było harcerzy młodszych niż starszych więc na wniosek druha 
Laskowskiego dokonaliśmy w niej wielu zmian organizacyjnych. 
Na patrona nowej 202ej wybrani zostali Czwartacy. Obok wspo-
mnianych biwaków równie często braliśmy udziały w marszach. 
Najczęściej ich kierunkiem były: Krzyżówka, Hamernia, Radzie-
jowice i Budy Mszczonowskie. Niejednokrotnie te wymarsze 
kończyły się nawet o 23:00, ale rodzice moich harcerzy darzyli 
mnie zaufaniem i wiedzieli, że zawsze odprowadzę ich pociechy 
o ustalonej wcześniej porze. Miejsce odbioru młodych harcerzy 
przez rodziców wyznaczone było przy domu, w którym miesz-
kała moja rodzina (na rogu ulicy Sienkiewicza i Narutowicza). 

Obecnie znajduje się tam bank. W drużynie najliczniej repre-
zentowana była klasa mego młodszego brata – Radzisława. 
W gronie jego kolegów byli m.in.: Szymon Redlich, Andrzej 
Koperski, Marek Duś, Zbyszek Wilczyński, bracia Mikołajczycy. 
Grupa była bardzo zgrana i niezwykle koleżeńska. W 1965 roku 
ukończyłem kurs drużynowych

W 1966 na kolejnym Zlocie Hufca ZHP Grodzisk, noszącym 
nazwę „GroTroM” (Grodziskie Tropy Milenium) byliśmy w czer-
wonych beretach i tak nas wtedy potocznie nazywano. To też 
oczywiście zobowiązywało do posiadania specjalnych umiejęt-
ności, które pilnie ćwiczyliśmy. Do dziś pamiętam jak przepra-
wialiśmy się na linie przez rzekę w lesie za zakładami Poldres. 
Pyszną zabawę mieliśmy też przy skokach na linie przez wodę. 
Wielu, którzy tego spróbowali wracało do domu w przemoczo-
nych ubraniach. Nie zaniedbywaliśmy też kształcenia w zakresie: 
terenoznawstwa, samarytanki, historii harcerstwa, wychowania 
patriotycznego, czy też musztry. 

W tym czasie równolegle do nas od początku lat 60tych działa 
w Mszczonowie drużyna żeńska - 7ŻDH im. Hanki Sawickiej. Jej 
drużynową była Krystyna Agnieszka Szumiata, którą wszyscy 
określali jako druhnę Agę. Kurs drużynowych w Szklarskiej 
Porębie ukończyliśmy razem. Na nim poznawaliśmy metodykę 
pracy harcerskiej, ale też uczestniczyliśmy w wielu wyprawach. 
Dobrze pamiętam drogę do Kamieńczka. Natomiast wędrówka 
przez Śnieżne Kotły na Śnieżkę o mało co pozostawiłaby mi ślad 
na całe życie. Doszliśmy wtedy do schroniska przed szczytem 
i okazało się, że mam już odmrożone uszy. Bolały mnie one 
później niemiłosiernie przez kilka lat. Udało się je uratować 
tylko dzięki mądrej radzie jednej z osób, przebywających wtedy 
(na moje szczęście) w schronisku. Kurs ten był zorganizowany 
wspólnie przez Hufce Grodzisk i Otwock. Na zakończenie 
szkolenia otrzymaliśmy czarne chusty z naszytą zieloną jodłą 
i niebieską literą „D”, mającą symbolizować „drużynowego”.

Najważniejszym wydarzeniem roku 1966 był dla mszczo-
nowskich harcerzy obóz letni w Kretowinach koło Morąga, 
nad jeziorem Narie. Wysiadało się tam na małym przystanku 
kolejowym w Żabim Rogu. Byłem tam w podobozie, przezna-
czonym do szkolenia drużynowych, prowadzonym przez druhnę 
Krystynę Łachnik. Obóz był naprawdę duży. Składał się z czte-

Alarm ciężki na obozie w Potyczy
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rech podobozów. Komendantką całego obozu była harcmistrz. 
Teresa Pacułowa (komendant Hufca Grodzisk Mazowiecki). 
Z tych wakacji utkwiło mi w pamięci takie wspomnienie. Alarm! 
Wyrwano nas ze snu. Pogoda deszczowa. Mży. Dochodzimy 
na polanę. Tam próbujemy rozpalić ognisko. Nie wychodzi 
nam to najlepiej, a gdy już się udało, to zaczęto nas… uczyć 
piosenki - „W mazurskim lesie trzymamy straż”. Do dziś znam 
ją perfekcyjnie. Kolejnym wspomnienie jest związane z biegiem 
harcerskim. Zaczął się on około 23:00 a skończył - rano o 8:00. 
Trasa długa i wyczerpująca. Wiele zadań do spełnienia. To było 
wyzwanie! Miałem wtedy 17 lat i byłem tak „głodny” harcer-
skich przygód, że w te same wakacje pojechałem na jeszcze 
jeden obóz - MAKI (Mazowiecka Akcja Kształcenia Instruk-
torów). Był on rozbity nad Wisłą koło Zakroczymia. Stamtąd 
22 lipca pojechaliśmy na słynną defiladę Tysiąclecia Państwa 
Polskiego. do Warszawy. Gdzie jak się okazało mieliśmy masze-
rować szesnastkami. Utrzymanie linii przy takiej ilości harcerzy 
graniczyło z cudem. Podczas obozu w Zakroczymiu trafiłem 

do podobozu „czerwonych beretów”. Jego komendantem był 
harcmistrz Zbigniewski z Płocka. Niesamowita osoba. Były 
komandos. Ogolony na łyso (wtedy to była rzadkość), miał 
na twarzy szramy po poparzeniu. Podobno podczas jednego 
ze skoków spadochronowych spadł na linię elektryczną. Ten 
wyjazd kojarzy mnie się również z marszem do Palmir, gdzie 
w trakcie okupacji Niemcy dokonywali rozstrzelań mieszkańców 
Warszawy i okolicznych miejscowości. 

Następnym obozem było Wilczegardło`67. Wtedy nie byliśmy 
jeszcze rozbici nie na wyspie - jak to bywało w latach później-
szych. Brakowało grobli. Podczas tego wyjazdu zawiązało się 
wiele przyjaźni mszczonowsko – milanowskich, które trwały 
następnie bardzo długo i owocnie. W roku 1967 ponownie prze-
żyłem dwa obozy. Drugi rok z rzędu trafiłem na obóz chorągwiany 
(MAKI). Odbył się on w Lipiance nad Narwią (Gmina Gowo-
rowo). Pełniłem na nim funkcję oboźnego. Byli tam ze mną: 
Bogdan Lasoń, Henryk Szulc, Bożena Byliniakówna i Elżbieta 
Chądzyńska, która później już jako Elżbieta Stusińska, pełniąc 
funkcję komendantka Hufca Mszczonów, odbierała pierwszy, 
hufcowy sztandar, ufundowany przez władze samorządowe. 

W roku 1968 wzięliśmy kolejny raz udział w obozie Hufca 
Grodzisk Mazowiecki, ale mieliśmy już oddzielny mszczonowski 
podobóz w Sitowej. Były też podobozy – grodziski i milanowski. 
Komendantem mszczonowskiego podobozu był druh Bogdan 
Laskowski. W pracy pomagali mu: Jerzy Drozdowski (zastępca 
komendanta) oraz instruktorka Zofia Obłękowska (wtedy 
nauczycielka Szkoły w Mszczonowie, a później kierownik USC 
w Żabiej Woli). Miejsce obozowania zostało zlokalizowane 
nad malowniczą rzeką Drzewiczką. Pewnego ranka okazało się, 
że rzeczka stała się cała biała. Postanowiliśmy urządzić skautow-
skie dochodzenie i sprawdzić dlaczego jej woda zmieniła barwę. 
Wielu podejrzewało, zanieczyszczenie przez mleczarnię. Okazało 
się jednak, że biały kolor spowodowany został przez płukanie 
piasku na potrzeby zlokalizowanego nie tak wcale daleko 
zakładu produkcji glazury i terakoty w Opocznie. 

W tym samym roku ukończyłem technikum i zdałem maturę. 
Planowałem karierę wojskową. Pojechałem na egzamin 
do szkoły oficerskiej. Informacja o jego wynikach miała zostać 
wysłana do Wojskowej Komendy Rejonowej, a następnie 
do mego miejsca zamieszkania. Zawiadomienie o zdanym egza-
minie przyszło szybciej niż się spodziewałem. Niestety ja w tym 

Obchody 1000-lecia Państwa Polskiego - 1966 r.

Druhna Krystyna Szumiata (Aga) przed frontem swej drużyny
Drużyna harcerska LO Mszczonów - 1969 r.
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czasie przebywałem poza domem. Kolejny wyjazd. Niestety nie 
pozostawiłem rodzicom adresu. Był to czas, gdy łączność komór-
kowa nie istniała. Gdy wróciłem do domu okazało się, że już 
minął termin stawienia się na obóz organizowany przez szkołę 
oficerską. W zamian za to we wrześniu dostałem wezwanie 
do stawienia się do JW 3244 do Giżycka w celu odbycia służby 
wojskowej. Tam zamiast oficerskich gwiazdek dorobiłem się 

dwóch belek kaprala, kończąc Podoficerską Szkołę Wojsk 
Pancernych.

Po moim wyjeździe do wojska 202ga została bez drużynowego. 
Do przejęcia zaszczytnej funkcji aspirowało trzech kandydatów: 

Druh Zbigniew Grabek i jego prywatne podwórko

Harcerki z LO Mszczonów

Harcerki z LO Mszczonów

Kadra obozu - druhowie Gerard Kądziela, Bogdan Karliński, Jerzy 
Zgaga i druhna Wiesława Drabek

Druhowie Bogdan 
Laskowski i Jerzy Zgaga

Druhowie Zbigniew Grabek, Elżbieta 
Chądzyńska, Henryk Szulc, Bożena 
Byliniak i Bogdan Lasoń - 1967 r.

Druh Szymon Redlich
Druh Jerzy Drozdowski i druh 

Robert Głąbinski - czyli zuchy dwa
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mój brat Radzisław, Szymon Redlich i Andrzej Koperski. Osta-
tecznie drużynowym został druh Andrzej. W trakcie mojej 
służby jako instruktor harcerski za pozwoleniem majora Pasz-
kiewicza, który przed laty był nauczycielem w Skułach, objąłem 
bezpośrednią opieką drużynę harcerską w SP nr 2 w Giżycku im. 
Gen. Karola Świerczewskiego. Ta placówka oświatowa oficjalnie 
współpracowała z JW. 3244.

Latem 1969 roku, gdy wciąż jeszcze przebywałem w Giżycku, 
mszczonowscy harcerze uczestniczyli w obozie w Junoszynie 
w okolicach Krynicy Morskiej, natomiast w 1970 roku letni obóz 
miał miejsce w miejscowości Charzykowy koło Chojnic. 

Jesienią 1970 roku wróciłem do domu i od razu postanowiłem 
wznowić działalność harcerską w Mszczonowie. Niestety życie 
nie znosi próżni i okazało się, że nie do końca mam gdzie wracać. 
Harcerzami przy Liceum opiekował się wtedy świeżo upieczony 
nauczyciel po zakończonych studiach matematycznych - druh 
Jerzy Drozdowski, a w Szkole Podstawowej taką samą funkcję 
sprawował druh Józef Włodarczyk. Zacząłem więc działać inten-
sywnie jako instruktor przy Komendzie Hufca ZHP w Grodzisku 
Mazowieckim (gdzie w latach 1969-70 komendantem był druh 
Bogdan Laskowski). Na przełomie 1971/72 uczestniczę w zimo-
wisku w Ojcowie (Jura Krakowsko – Częstochowska). Po nim 
zaczynam opiekować się szczepem i młodzieżowym kręgiem 
instruktorskim przy Szkole Podstawowej w Międzyborowie. 

W roku 1972 zorganizowane zostały dwa obozy w Skorupkach 
okolicach Rynu. Mszczonowianie pojechali na niego w lipcu, 
zaś grodziszczanie na przełomie lipca i sierpnia. Mszczonowski 
obóz nosił nazwę Olimp. Bardzo aktywnie uczestniczyli w nim 
druhowie: Grzegorz Zgórzak, Dariusz Krakowiak, Sylwester 
Piotrowski i Łukasz Koperski (obecny przewodniczący Rady 
Miejskiej). Komendantem Olimpu był druh Bogdan Laskowski. 
Obóz grodziski, gdzie pełniłem funkcję oboźnego w jednym 
z podobozów, był natomiast po części wydarzeniem kursowym.
Warto odnotować, że w 1973 roku przy Hufcu grodziskim 
powstała drużyna wodniacka, do której należał mszczonowianin 
druh Zbigniew Dobraczyński. W samym Mszczonowie - z tego 
co pamiętam - dwukrotnie (w latach 70tych i 80tych) podjęto 
próby zorganizowania takiej drużyny przy LO, ale niestety 
za każdym razem nie udało się do niej zebrać wystarczającej 
ilości chętnych. 

Na kolejnych dwóch letnich 
obozach pełniłem funkcje oboź-
nego. W 1973 roku w Mrówkach 
nad Jeziorem Ryńskim, zaś w 1974 
w Zbicznie nad jeziorem Robotno. 

W 1975 roku wziąłem ślub i już 
trzy dni później razem z małżonką 
wyjechaliśmy na obóz do Koper-
nicy (niedaleko Chojnic). Moja 
małżonka także była harcerską. 
Poznaliśmy się na obozie 
nad Wieprzem. Spotykaliśmy się 
także wcześniej w trakcie wspomi-
nanej już przeze mnie działalności 
w Międzyborowie. Gdy przeby-
waliśmy w Kopernicy harcerze 
z Mszczonowa obozowali zaledwie 

Obóz Ryn - Bogowie na swoim Olimpie - 1972 r.

Obóz Ryn - po środku dh Maciej Maciejewski - 1972 r.

Odsłoniecie pomnika 
-  1979 r.

Przekazanie pierwszego sztandaru Hufca Mszczonów - Henryk 
Puczyłowski wręcza go pierwszej komendant hm. Elżbiecie Stusińskiej 

- lata 70-te
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5 kilometrów dalej - w miejscowości Wolność. Tamten obóz 
był zorganizowany przez mszczonowski Ośrodek. Należy przy-
pomnieć, że kiedyś pomiędzy szczepem i hufcem występowała 
jeszcze struktura zwana ośrodkiem. Do Ośrodka Mszczonów 
należały: Radziejowice, Wręcza, Korytów, Lutkówka, Osuchów, 
Piekary. Po reformie administracyjnej przeprowadzonej 
w 1975 roku, kiedy to Mszczonów znalazł się w województwie 
skierniewickim nastąpiły też zmiany organizacyjne w strukturach 
ZHP. Nie przypadkowo więc wcześniejszy Ośrodek Mszczonów 
pokrywał się więc z późniejszym Hufcem ZHP Mszczonów, przy-
należącym już do nowo powstałej Chorągwi Skierniewickiej. 
Harcerzami z Mszczonowa, wykazującymi się wtedy wyróżnia-
jącą aktywnością byli: obecna dyrektor Centrum Usług Wspól-
nych (wcześniejszy Zespół Obsługi Placówek Oświatowych) Ewa 
Zielińska, nauczycielka z Osuchowa Wiesława Drabek, druży-
nowa zuchowa Urszula Gruchal oraz oczywiście druhna Elżbieta 

Stusińska, która została - jak już pisałem - pierwszym komen-
dantem Hufca Mszczonów. 
Pomimo zachodzących zmian pozostałem w starych struktu-
rach Hufca Grodzisk Mazowiecki i nie zdecydowałem się jeszcze 
na przejście do nowo powstałego Hufca Mszczonów. 

1977 roku zaowocował dla grodziskiego Hufca obozem w Górze 
koło Orzysza. Pełniłem na nim funkcję komendanta podobozu, 
a w 1978 roku powierzono mi już funkcję komendanta całego 
zgrupowania na obozie w Szabdzie koło Brodnicy. W tym 
samym czasie mszczonowscy harcerze uczestniczyli w obozach 
w Drawnie. 

Drawno - harcerze Hufca ZHP Mszczonów - 1985 r.

Zastęp żeński na obozie w Drawnie - 1985 r.

Drużyna zuchowa SP Mszczonów rok 1980
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Po wspomnianej pierwszej komendant mszczonowskiego Hufca 
druhnie Elżbiecie Stusińskiej kierowanie mszczonowskimi 
harcerzami przejął dh komendant Grzegorz Zgórzak, a po nim 
druhna komendant Lidia Kurek. W tym samym czasie znaczący 

wpływ na mszczonowskie harcerstwo wywierała też działal-
ność druhny Urszuli Gruchal z d. Jackowskiej (nauczycielki w SP 
Mszczonów). 

W 1982 roku, czyli jeszcze w trakcie trwania stanu wojen-
nego, mszczonowscy harcerze wyjechali na obóz do Wilcze-

Obóz Drawno - Harcerze 3 DHS - 1985 r.
Pierwszy gitarzysta Hufca Mszczonów - dh Robert Popławski

Delegacja Hufca ZHP Mszczonów w NRD - flagę trzyma dh Renata 
Mikołajczyk

Delegacja ZHP w NRD - pierwszy z lewej dh Bogdan Laskowski

Komendant Hufca ZHP Mszczonów hm. PL Jerzy 
Drozdowski odznaczony Złotym Krzyżem Za Zasługi dla 

ZHP

Instruktorzy zimowiska w Białym Dunajcu - 
druhowie K. Morawski, Jadwiga Laskowska, Jerzy 

Drozdowski - 1988 r.

Druh Paweł Laskowski wraz 
z siostrą - druhną Kasią
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gogardła koło Koronowa. Tym razem obozowisko postawiono 
już na wyspie. Komendantem był tam dh Bogdan Laskowski, 
kwatermistrzem druh Jerzy Zgaga, a zaopatrzeniowcem druh 
Bogusław Karliński. 

Wilczegardło - Zastęp dh Jarosława Grabka - 1987 r.

Wilczegardło - podobóz Disneyland zastęp dh Moniki Kurowskiej  - 
1987 r.

Wilczegardło - podobóz Disneyland - obok harcerek z LO Mszczonów 
stoją pionierzy z NRD  - 1987 r.

Wilczegardło dh Roma Maciejewska 
i dh Zbigniew Kuran - 1987 r.

Wilczegardło - dh Dominik Piotrowski 
- 1987 r.

Rada Przyjaciół Hufa podczas wizytacji na obozie 
w Wilczymgardle - dyrektor Poldresu Zofia Okrzeja rozmawia 

z druhną Beatą Gurbską - 1987 r.

Wilczegardło - podobóz Disneyland - harcerki z LO Mszczonów - 
1987 r.
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Rok 1985 został zwieńczony obozem w Drawnie. 
W latach 1983 - 1985 z powodów rodzinnych nie uczestniczyłem 
w życiu harcerskim, natomiast w roku 1986 otrzymałem propo-
zycję przejścia do Hufca Mszczonów. Złożył mi ją osobiście druh 
Jerzy Drozdowski, który objął wtedy funkcję komendanta. Hufiec 
wspierała w tym czasie niesamowicie nam pomocna Rada Przy-

jaciół Harcerstwa, pod przewodnictwem Zofii Okrzei (dyrektor 
Zakładów Poldres w Mszczonowie). Działali w niej też: dyrektor 
Keramzytu Strzelecki (późniejszy naczelnik Gminy Mszczonów), 
następny dyrektor PKL Keramzyt  - Waldemar Rutkowski, prezes 
Spółdzielni Kółka Rolniczego Jan Kurowski, Krzysztof Kłopo-
towski oraz Jadwiga i Waldemar Laskowscy. Hufiec korzystał 
ze wsparcia największych miejscowych zakładów pracy, Urzędu 

Wilczegardlo - podobóz Fort Dakota - 1987 r.

Wilczegardlo - podobóz Fort Dakota - 1987 r.

Wilczegardlo - podobóz Fort Dakota - 1987 r.

Wilczegardło - podobóz Disneyland - zastęp dh Piotra Dymeckiego - 
1987 r.

Wilczegardło - podobóz Disneyland. Na warcie stoją Małgorzata 
Kierlandczyk i Iwona Klimczyk - 1987 r.

Drużynowy 77 DHS Jarosław Brzózka wraz z harcerzami w Szańcu 
Hubala
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Miasta i Gminy, szkół oraz wielu ludzi z inicjatywą. Mszczonow-
skie harcerstwo przeżywało swój boom. Zorganizowane zostały 
dwa zimowiska w Majerczykówce (1987 i 1988 – podczas 
których komenda zimowiska mieściła się zawsze w domu 
gościnnym Heli Bryniarskiej) oraz obóz w Wilczymgardle koło 
Koronowa (1987). Dzięki sponsorom opłaty dla uczestników 
wspomnianych wydarzeń były dosłownie symboliczne. Harcer-
stwo się rozrastało. Przy LO Mszczonów została zawiązana nowa 
drużyna starszoharcerska 7DHS „TABU”, w której drużynową 
wybrano druhnę Renatę Mikołajczyk, a przybocznym dh Piotra 
Dymeckiego. Na obozie Wilczegardło`87 byłem komendantem 
podobozu Disneyland, w którym obok harcerzy z mszczonow-

skiego LO i SP kwaterowali też pionierzy z NRD. Wakacje 1987 
zakończone zostały letnią wędrówką po Tatrach, w trakcie 
której 7 DHS dotarła ponownie w tym roku do gościnnej Majer-
czykówki. Zimowisko 1988 miało już miejsce w Białym Dunajcu. 
Do Majerczykówki wróciliśmy natomiast w 1989 i to nawet 
w towarzystwie nowego naczelnika Miasta i Gminy - Józefa 
Grzegorza Kurka. Rozpoczął on swoje urzędowanie w mieście 
w 1988 roku i tak jak jego poprzednicy roztoczył opiekę 
nad harcerzami. Obóz letni w 1988 roku ponownie postawiony 
został w Wilczymgardle. Zabrakło na nim licealnej „Siódemki”. 

Mszczonowscy harcerze w Biskupinie - 1986 r.

Majerczykówka - letnia wędrówka 7 DHS z LO Mszczonów - 1987 r.
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7 DHS brała w tym czasie udział w chorągwianym obozie nieda-
leko Dębówka nad Jeziorem Sasek Wielki, zorganizowanym 
z okazji 70 rocznicy powstania ZHP. Komendantem zgrupowania 
nr 14 (noszącym nazwę Gród Juranda) był komendant Chorągwi 
Skierniewickiej hm. Zbigniew Sawicki. W zlocie, w którym uczest-
niczyły wszystkie chorągwie ZHP wzięło łącznie udział 21 tysięcy 
harcerzy, którzy na finalne dwa dni złazu (20-21.07) spotkali się 
na polach grunwaldzkich. Mszczonowskim druhom powierzono 
wtedy odpowiedzialne zadania. Oboźnym podobozu mszczo-
nowsko – skierniewickiego, a następnie chorążym pocztu sztan-
darowego Chorągwi Skierniewickiej, podczas głównych uroczy-
stości złazu, był dh Piotr Dymecki (7DHS), zaś składania wieńca 
pod pomnikiem grunwaldzkim w imieniu ówczesnej głowy 
państwa dostąpił dh Grzegorz Piątkowski (7DHS). 

Niewiele osób o tym wie, ale to, iż w Mszczonowie jest dziś ulica 
Grunwaldu zawdzięczamy właśnie temu harcerskiemu wyda-
rzeniu. To jego uczestnicy złożyli do władz miejskich wniosek 
o taką nazwę dla tworzonej w tym czasie ulicy. 

Kolejny hufcowy obóz (1989) odbył się… a jakże w Wilczymgardle! 
Jego komendantem został ponownie druh komendant Jerzy 
Drozdowski. 

W końcówce lat 80tych uzyskaliśmy lokal pod nową harcówkę. 
Był on zlokalizowany w budynku, stojącym na rogu ulicy 
Rawskiej i Zarzecznej. W tym samym czasie działa wciąż stara 
harcówka - w parterowym, małym budynku przy SP Mszczonów 
(od strony zachodniej – tego obiektu już dziś nie ma). 

Przełom dekady przynosi ponadto przejście naszego Hufca 
z Chorągwi Skierniewickiej do Łódzkiej. 
W roku 1990 nasi harcerze udają się w Bieszczady. Jest to obóz 
chorągwiany, którego komendantem był komendant Hufca ZHP 
Mszczonów Jerzy Drozdowski. 

Następny rok przyniósł w marcu przełomową, hufcową konfe-
rencję sprawozdawczo – wyborczą. Komendant Drozdowski 
zrezygnował ze sprawowanej funkcji. Hufiec przeżywał wtedy 
trudne chwile. Pozostały w nim zaledwie 3 drużyny (7DHS, 77DHS 
oraz drużyna z SP we Wręczy). Na terenie miasta próbował 

Harcerska wycieczka do Biskupina - 1988  r.

Zimowisko Biały Dunajec - harcerze z LO w Mszczonowie - 1988 r.Zimowisko w Majerczykówce - harcerze 7 DHS z LO Mszczonów - 
1987 r.
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zaistnieć ZHR. Na szczęście nie doszło do rozłamu w harcerskich 
szeregach Mszczonowa. W tym kryzysowym momencie powie-
rzono mi funkcję komendanta Hufca. Kapelanem mszczonow-
skich harcerzy został ks. Rajmund Rzepkowski. 
Początki kadencji były prawdziwym wyzwaniem. Ogranicza-
liśmy się wtedy jedynie do organizacji biwaków. Nie byliśmy 
w stanie podjąć trudu przeprowadzenia zorganizowanej akcji 
letniej, ani zimowiska. Jednak nawet w tych trudnych chwilach 
nie brakowało nam rozmachu. W Radziejowicach dzięki współ-
pracy z dyrekcją pałacu 7DHS, której drużynowym był wtedy 
dh Piotr Dymecki, a przybocznym dh Janusz Bieńkowski zorga-
nizowała rajd, w którym wzięło udział przeszło stu harcerzy 
z całej Chorągwi, a także druhowie z Warszawy. Druh przy-
boczny dokonał wtedy heroicznego czynu trwając przez cały 
rajd przy kuchni polowej. Kosztem braku snu dał jednak radę 
wyżywić i napoić wszystkich uczestników oraz gości wydarzenia 
za co uzyskał „złoty laur kucharski”, potwierdzony specjalnym 
certyfikatem w postaci uścisku dłoni… nowego komendanta 
Hufca. 

W 1992 roku powstała 33 DHS Watacha (błąd ort.zamierzony 
- przyp.red.). Należeli do niej m.in.: dh Grzegorz Nalej, jego 
żona Alicja, dh Paweł Sosnowski (Szycha) i dh. Tomasz Majewski 
(Rekrut). Nowa drużyna zaczęła działać bardzo prężnie i poro-
zumiała się Hufcem Nowa Huta. W 1993 mszczonowianie wzięli 
udział w obozie wraz z młodzieżą z Huty. Ta dość odległa współ-
praca była możliwa dzięki żonie druha Naleja, której ojciec był 
ówczesnym komendantem tamtejszego Hufca.

Dzięki tak rozległym kontaktom kondycja naszego także zaczęła 
się poprawiać. Zaczęło przybywać nowych drużyn. Pozyski-
waliśmy też kolejnych instruktorów. Wracali również do pracy 
harcerze, którzy wcześniej aktywnie uczestniczyli w życiu 
hufcowym. Drużynowym odnowionej 202 MDH został dh Jaro-
sław Brzózka (wcześniejszy drużynowy drugiej licealnej drużyny 
77 DHS - powstałej w szkole w końcówce lat 80tych). 

Rok 1994 pozwolił nam już na organizację własnego obozu 
hufcowego. Na jego miejsce wyznaczono miejscowość Tere-

Biwak w Radziejowicach - harcerki z 7DHS ze swym drużynowym 
Piotrem Dymeckim - 1992 r.

Przy Grobie Pańskim w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela - 1995 r.

Zimowisko w Majerczykówce - Kopieniec Wielki zdobyty - 1989 r.
Zimowisko w Majerczykówce - „Ich Machalas” - 1989 r.
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szewo pomiędzy Brodnicą i Nowym Miastem Lubawskim. Byłem 
komendantem tego obozu. Wraz ze mną w obozowej kadrze 
znaleźli się m.in.: dh Bogdan Laskowski i dh Zbigniew Koło-
mijski. Pielęgniarką była pani Janina Szymańska. Wyjazd przy-
niósł wiele atrakcji, ale w pamięci wszystkich na pewno przede 
wszystkim pozostał niesamowity upał, jaki wtedy panował. Jako 
ciekawostkę powiem, że woda w jeziorze była tak nagrzana, 
że w nocy węgorze same wypełzały na brzeg w poszukiwaniu 
chłodu. Wiele osób zakosztowało ich wtedy po wcześniejszym 
uwędzeniu. 

W 1995 wracamy latem w okolice Koronowa do naszego ulubio-
nego Wilczegogardła. Gdy jednak na miejsce przybywa grupa 
kwatermistrzowska okazuje się, że wjazd na wyspę nie jest już 
możliwy. Grobla została uszkodzona. Ten obóz rozpoczął się 
więc od sprawdzenia umiejętności inżynieryjnych mszczonow-
skich druhów z 33 DHS. Prace budowlane mostu zostały uwiecz-
nione na fotografiach. Nasze drewniane dzieło przetrwało lata, 
a było nie lada jakie! Miało aż 12 metrów długości. Rok przed 
nami tego samego dzieła podjął się ponoć były saper, ale jak 

Mszczonowscy harcerze w przykościelnej harcówce - w oczekiwaniu na 
zmianę warty przy Grobie Pańskim - 1995 r.

Kadra Hufca Mszczonów w Nałęczu Wielkim

Harcerze 202 MDH - z prawej drużynowy Jarosław Brzózka - Radziejowice 1993 r.
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wynikało z opowieści miejscowego leśniczego jego konstrukcja 
rozpadła się pod naporem przejeżdżającej, wysłużonej syreny. 
Przy budowie naszego mostu wraz ze mną brali udział m.in. 
druhowie: Zbyszek Kołomijski, Grzesiek Nalej, Paweł Sosnowski 
„Szycha” i Tomasz Majewski „Rekrut”. Most miał konstrukcję 
skrzyniową i był oparty na technikach, pamiętających jeszcze 
czasy prasłowiańskie. Przetrzymał przejazd 18tonowego samo-
chodu, wypełnionego obozowym sprzętem! W 1996 roku 
wróciliśmy po tym samym moście na nasz kolejny obóz. 

W roku 1997 wybraliśmy się na letnią wyprawę w okolice 
Lichenia. Pełniłem tam funkcję komendanta zgrupowania. 
Obok naszego podobozu, byli jeszcze druhowie z Jaktorowa, 
druhowie z Brzezin oraz młodzież strażacka z Baranowa (MDP). 
Przed wyjazdem uczestniczyliśmy w organizacji I Jarmarku 
Mszczonowskiego, podczas którego wspominaliśmy powstanie 
naszego miasteczka. Na ulicy Sienkiewicza wybudowany został 
gród Mszczonów i wielu harcerzy oraz harcerek przywdziało 
stroje z epoki. Zabawa była bardzo udana. Pozostało nam po niej 
mnóstwo gadżetów, które trafiły później do Lichenia. Letni obóz 
dzięki wcześniejszej, jarmarcznej przygodzie przemienił się 
w malownicze, tchnące duchem średniowiecza „Wielkie Księ-
stwo Mszczonowskie”. 

Rok 1998 rok przynosi nam wielki gabarytowo prezent 
w postaci lokalu na nową siedzibę Hufca. Zostaje nam powie-
rzony stary budynek kotłowni na osiedlu Dworcowa III. Włoży-
liśmy w ten obiekt mnóstwo pracy. Wyszykowaliśmy pomiesz-

Biskup pomocniczy Józef Zawitkowski na świeczowisku 
u mszczonowskich harcerzy - przykościelna harcówka

Kominek harcerski w LO Mszczonów

Harcerki 33 DHS w przyszkolnej harcówce - 1997 r.

Wilczegardło - grupa kwatermistrzowska buduje most na wyspę - 1995 r.



WYDANIE JUBILEUSZOWE       37

czenie komendy, harcówki, a nawet dużą halę magazynową 
wraz z garażem na hufcowej Nysy. Niestety utrzymanie tak 
dużego obiektu było bardzo uciążliwe i kosztowne. Ostatecznie 
kotłownia została przeznaczona do wyburzenia. Uprzedzę 
trochę fakty i wyjawię, że nasza wędrówka po różnych adre-
sach w mieście w poszukiwaniu „własnego kąta” zakończyła 

się dopiero 9 lat później (w roku 2007). Przekazanej, następnie 
drugiej kotłowni już nie remontowaliśmy na komendę, ale pozo-
stawiliśmy jedynie jako magazyn. 

W miesiącach wakacyjnych - w latach 1998 i 1999 gościliśmy 
w okolicach leżących obok siebie Jezior Dębne i Ciche. Byliśmy 
tam wspólnie z harcerzami z Hufca Jaktorów. Szczególnie duży 
był obóz nad Jeziorem Ciche `99. W jego skład wchodziły: 

80 lat ZHP świeczowisko w LO Mszczonów - 1998 r.

Nasza kotłownia - komenda, harcówka, magazyn i garaż - 1999 r.

80 lat ZHP - świeczowisko w LO Mszczonów - 1998 r.

Dzień Myśli Braterskiej - świeczowisko w przykościelnej harcówce - 
1999 r.

Jarmark Mszczonowski - przygotowywany m.in. przez harcerzy Hufca Mszczonów - 1997 r.
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podobozy strażackie MDP ze Skuł i z Baranowa, podobozy 
harcerskie – Mszczonów i Jaktorów, a także podobóz niezrze-
szonej młodzieży – dzieci pracowników firmy Anser z Wiskitek. 
Ten wyjazd wspominam jako wydarzenie, w którym doczeka-
liśmy się własnej biwakowej elektryfikacji, dzięki zakupionemu 

wcześniej agregatowi prądotwórczemu. W tym samym roku 
doświadczyliśmy doniosłego wydarzenia, a mianowicie odwie-
dzin biskupa pomocniczego Diecezji Łowickiej JE ks. Józefa 
Zawitkowskiego. Szacowny gość odwiedził naszą mszczo-
nowską, przykościelną harcówkę, podczas wizytacji duszpaster-

Jesteśmy najlepsi - Turniej wiedzy o ZHP 
o puchar prezydenta Żyrardowa

Wieczór, w którym zmarł Jan 
Paweł II - 2005 r.

Dh Zbigniew Grabek z druhną Katarzyną Laskowską - 
Betlejemskie Światło Pokoju w LO Mszczonów

Obóz w Gorzewie - 2001 r.
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Wizyta Prezydenta RP w 2007 roku

Miejskie obchody Święta Odzyskania Niepodlełości - 2007 r.

Wręczenie krzyży harcerskich - 2007 r.

WOŚP - Rozliczenia kwestujacych dokonywał Z. Grabek - 2008 r. 
Otwarcie harcówki przy ulicy Warszawskiej - 2008 r.

Dzień Myśli Braterskiej - 2000 r.
ZLOT ZHP Kielce 2004 - harcerze 4 DHS SEKCJA
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skiej mszczonowskiej Parafii pw. Świętego 
Jana Chrzciciela. Biskup miał się z nami 
jedynie przywitać, ale gdy już zagościł 
w kręgu, to przesiedział z nami do końca 
świeczowiska. Tematem harcerskiego 
spotkania była „służba Bogu i Ojczyźnie”. 
Trzeba też ponadto odnotować, że rok 
1999 zamknął też pewien okres organiza-
cyjny w historii Hufca. Przeszliśmy wtedy 
z Chorągwi Łódzkiej do Mazowieckiej. 

Powrót „pod skrzydła Mazowsza” zaowocował możliwością 
częstego korzystania z letnich pobytów w obozowej stanicy 
w Gorzewie. Choć jeszcze w samym roku 2000 nie zorganizo-
waliśmy tam własnego obozu, a jedynie kilka osób z Mszczo-
nowa wyjechało z Hufem Żyrardów do Dębówka. Pierwsze 
lato w Gorzewie miało miejsce w roku 2001. W mszczonow-
skim podobozie było około sześćdziesięciu osób. W tym gronie 
znaleźli się też druhowie i druhny z Józefiny. Komendantem 
całego zgrupowania był harcmistrz Andrzej Markowski. Komen-
dantką naszego podobozu („Leśnej krainy”) druhna Jolanta Kok 
z Józefiny. Wykonaliśmy tam imponujący amfiteatr z podwie-
szonych pod dębami namiotów „dziesiątek”. Nasz debiut 
w Gorzewie wypadł udanie, choć nie ukrywam, że swoją pozycję 

w nowym gronie musieliśmy wykuwać 
z niemałymi trudnościami. Ostatecznie 
się udało. Później do stałego kanonu 
gorzewskich obozów weszło, iż podsu-
mowujący bieg harcerski zawsze był 
powierzany do zorganizowania naszemu 
Hufcowi. W jego trakcie oprócz punktów 

sprawdzających wiedzę i umiejętności były 
też wymagające przeszkody terenowe, 

punkty strzeleckie, przechodzenie po linie pomiędzy drzewami 
i wiele innych atrakcji. Mszczonowskie biegi były wydarzeniami 
całodniowymi i zawsze pozostawały w pamięci uczestnikom 
obozów. 

2007 rok przyniósł Hufcowi historyczną chwilę. Doczekaliśmy 
się harcówki w budynku przy ulicy Warszawskiej 23. Zlokalizo-
wane w niej zostało także biuro Komendy Hufca. 

W 2008 roku rozpoczęliśmy kampanię bohater. Patronem mszczo-
nowskiego Hufca został 31 pułk Strzelców Kaniowskich. Podczas 
kampanii rozpoczęliśmy współpracę z 10 Brygadą Wsparcia 

Wizyta w Beleniu k. Sieradza - dh komendant 
wraz z Zosią i Kubą Dymeckimi

Druhny z 33 DHS Watacha

Gorzewo - harcerze Szczepu Radziejowice - 
2011 r.

Wizyta w Sieradzu - 2009 r.

Apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja - 2008 r. Organizatorzy Rajdu ELYTA



WYDANIE JUBILEUSZOWE       41

W Sieradzu - z generałem Siedleckim - dowódcą 10 SBW Dowodzenia 
- październik 2010 r.

Wizyta w Sieradzu - obchody wybuchu II wojny - Festiwal „Pieśń 
popłynie nadwarciańskim echem” - 2010  r.

Harcerska warta przy Grobie Pańskim - Kaplica pw. Św. Ojca Pio

71. rocznica Bitwy Mszczonowskiej`39 - oddajemy hołd żołnierzom 
31 pSK

Harcerze starsi Hufca ZHP MszczonówObóz w Gorzewie - 2009 r.
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Wizyta w Sieradzu - obchody rocznicy wybuchu II wojny - Festiwal 
„Pieśń popłynie nadwarciańskim echem” - 2013 r.

Obchody Bitwy Mszczonowskiej - Święto Hufca Mszczonów - 2012 r.

Pogrzeb żołnierza 31 pSK Józefa Umińskiego - 2011 r.

4 SDH SEKCJA

Wręczenie sztandaru - 2009-11-09
Wręczenie sztandaru - 2009-11-09
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Dowodzenia z Sieradza, która była kontynuatorką tradycji 
przedwojennego „31wszego”. Należy przypomnieć, że nasz pułk 
w dniu 11.09.1939 roku zwyciężył w Bitwie Mszczonowskiej, 
ofiarowując mszczonowianom ostatnie chwile wolności przed 
długą, okupacyjną nocą. Kontakty z sieradzką Brygadą nawiąza-
liśmy i utrzymywaliśmy wspólnie z dh Piotrem Dymeckim i radną 
Rady Miejskiej Barbarą Gryglewską. Następnie razem urządza-
liśmy Izbę Pamięci Ziemi Mszczonowskiej, jaka znajduje się 
obecnie w tym samym budynku co Komenda Hufca i Harcówka. 
Wciąż wspólnie działamy na rzecz kultywowania lokalnej 
historii oraz tradycji, poświęcając się pracy w Mszczonowskim 
Stowarzyszeniu Historycznym. Nowy sztandar Hufca z wyha-
ftowanymi symbolami 31 pSK został poświęcony w 2009 roku. 
Rok wcześniej w parku pomiędzy kościołem i ratuszem stanął 
pomnik Strzelców Kaniowskich, na którym umieszczona została 
wykonana przeze mnie tablica ku czci wrześniowych Bohaterów. 

Kończąc moją opowieść o harcerskiej drodze, która wypełniła 
moje życie dodam jeszcze, że w 2006 roku otrzymałem od Rady 
Miejskiej odznakę i tytuł „Zasłużonego dla Miasta Mszczonowa”. 
Wciąż jeszcze pomagam i wspieram mszczonowskich harcerzy. 
Czynnie uczestniczę w życiu Hufca. Ufam, że historia, jaką 
zebrałem pozwoli moim następcom zdać sobie sprawę z tego, 
jaka odpowiedzialność na nich ciąży i dlaczego powinni uczynić 
co w ich mocy, żeby struktury harcerskie w Mszczonowie trwały 
i nadal się rozwijały. To przepiękna historia, jaka nie może 
zaginąć. Cała moc wspomnień i przeżyć. Olbrzymia księga 
doznań wielu pokoleń miejscowej młodzieży. Oby ta opowieść 
doczekała się dalszego ciągu. 

harcmistrz Zbigniew Grabek (2022 rok) 

***
Jako podsumowanie…

Artykuł z „Merkuriusza Mszczonowskiego” – 
2009 rok 

Harcerskie spotkanie po latach
W latach 50-tych mszczonowscy harcerze tworzyli szczep, 
który należał do Hufca ZHP w Grodzisku Mazowieckim. 
Pierwszy obóz szczepu zorganizowano w Potyczy, koło Góry 
Kalwarii. W tym roku minęło od niego równo pięćdziesiąt lat 
(1959-2009). Aby uczcić tę rocznicę jego uczestnicy spotkali 
się na wspomnieniowym ognisku w Grzegorzewicach. Swą 
pomoc w zorganizowaniu ogniska zaoferował komendant Hufca 
ZHP Mszczonów Zbigniew Grabek. Do Grzegorzewic udało się 

4 rocznica powstania 4 SDH SEKCJA

Na placu Św. Piotra w Rzymie - pierwszy od lewej dh Zbigniew Grabek 
- 2019 r.

Mszczonowscy harcerze na cmentarzu żołnierzy polskich w Loreto - 
2019 r.

Rocznica Bitwy Mszczonowskiej - Święto Hufca - 2015 r.
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zaprosić 15 druhów i druhen z ówczesnego mszczonowskiego 
harcerstwa oraz samego szczepowego - harcmistrza Tadeusza 
Trzeciaka. Spotkanie rozpoczęto apelem, podczas którego 
uczczono minutą ciszy zmarłego hufcowego druha harcmistrza 
Jerzego Kowalczyka. Następnie szczepowy Trzeciak przypomniał 
zebranym historię powstania Szczepu. Jak wynikało z gawędy 
szczepowego w tamtych czasach, pomimo wiadomych prze-
ciwności losu, w mszczonowskim harcerstwie czuć jeszcze było 
ducha wolności. Szczep w swojej działalności odwoływał się 
do ideałów przedwojennego skautingu. Nie trwało to jednak 
zbyt długo. Partia, przewodnia siła narodu, zadbała o to, aby 
zlikwidować organizację, w której przypominano o prawdziwym 
patriotyzmie. Druh Trzeciak został zmuszony do opuszczenia 
Mszczonowa. Stał się zbyt niewygodny dla mszczonowskich 
aparatczyków. 

Po zakończeniu apelu wszyscy uczestnicy spotkania udali się 
na ognisko. Rozpoczęto je tradycyjnie pieśnią „Płonie ognisko 
w lesie...”. Ułożony misternie stos podpalił szczepowy Trzeciak. 
Oczywiście uczynił to jak nakazuje tradycja - używając jednej 
zapałki. „Stokrotka”, „Pałacyk Michla”, „Jak dobrze nam”, „Dalej 
wesoło” i inne piosenki śpiewane były pewnie i głośno, jak 
przed pięćdziesięciu laty w Potyczy. Melodie do nich na akorde-
onie wygrywał dh Marek Seferyński. O tym gromkim śpiewaniu, 
którego echo pozostało w pamięci do dzisiaj opowiadała druhna 
Irena Zaczyńska. Prowadząca ognisko druhna Helena Dłużniak 
wciąż podsuwała swoim kolegom i koleżankom tytuły nowych 
utworów, a jednocześnie zachęcała ich do dzielenia się najciekaw-
szymi i najradośniejszymi wspomnieniami z wakacji spędzonych 
w Potyczy. Druhna Elżbieta Manasterska, która była na obozie 
kwatermistrzem przypomniała jak codziennie wyglądał jej rower 
– podstawowy sprzęt harcerskiego zaopatrzeniowca. Ponoć zza 
wiszących na nim siatek z zakupami trudno było nawet dostrzec 
jego koła. Najmłodszy uczestnik obozu, wtedy kilkuletni –dh 
Waldemar Giryn dodał, że wielokrotnie do tego obładowanego 
pojazdu doczepiony był także jego wózek, w którym odbywał 
z druhną kwatermistrz wycieczki do sklepu i z powrotem. Dh 
Zbigniew Wojnar opowiedział o pladze komarów i dziegciu ofia-
rowanym przez leśniczego, który podobno miał chronić przed 
owadami. Harcerze smarowali nim głowy, a następnie zawijali 
na nich turbany, przez co cały obóz wyglądał jak arabski targ. 
Wesoło wspominano także przeprowadzoną akcję „Niewi-
dzialnej ręki”. Grupa obozowiczów chciała pomóc rolnikom 
pracującym przy żniwach. Aby uczynić to w tajemnicy druhowie 
doczekali w ukryciu pory obiadowej. Gdy pracujący w polu udali 
się do domu na posiłek – mszczonowscy skauci (mieszczuchy) 
szybko uporali się z zadaniem. Snopki przez nich ustawione nie 
stały jednak w rzędzie i nie każdy kłosami do góry, a co więcej 
wiele z nich powiązano nie do końca tak jak trzeba. Efekt działań 
„niewidzialnej ręki” był taki, że harcerze widząc jak zareagowali 
rolnicy po powrocie z obiadu, bali się wyjść ze swej kryjówki, 
gdyż z pewnością nie usłyszeliby od właścicieli pola słowa „dzię-
kuję”. Druhna Elżbieta Trzeciak rozbawiła zebranych przypo-
minając zabawę w ustawianie przez harcerskie pary „pomnika 
miłości”, natomiast druhna Alicja Manasterska stwierdziła, 
że z perspektywy lat z rozrzewnieniem wspomina się nawet 
alarmy robione przez szczepowego. Podczas spotkania radosne 
chwile przeplatały się jednak także z momentami zadumy oraz 
smutku. Wspominano tych co odeszli. Przypomniano ponadto 
o tragicznej wieści, jaka pewnego dnia dotarła do Potyczy. Doty-
czyła ona śmiertelnego wypadku mszczonowskich strażaków, 
w którym m.in. zginął ojciec jednego z uczestników obozu. 
Tematów do wspomnień nie brakowało przez całą noc. Przy-
słuchując się rozmowom i śpiewom „skautów z Potyczy” 
zrozumiałem, że dla nich ten pamiętny obóz był „wczoraj”. 

Ostatnie pięćdziesiąt 
lat minęło zbyt szybko, 
aby ci wciąż młodzi 
duchem harcerze 
mogli się nimi w ogóle 
przejąć. Tak naprawdę 
nie postarzeli się ani 
o dzień i cały czas 
myślami pozostają 
na letnim obozowaniu 
w Potyczy.

Piotr Dymecki 
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Biogramy Zasłużonych dla mszczonowskiego 
harcerstwa

W 1937 roku Czesław Fazan został zatrud-
niony w Szkole Podstawowej w Mszczo-
nowie na stanowisku nauczyciela. Z tej racji, 
że był harcerzem w randze podharcmistrza 
i w stopniu Harcerza Rzeczypospolitej przystąpił 
do założenia harcerstwa w szkole, w której 
uczył i zajmował się nim, aż do wybuchu 
wojny. Po wyzwoleniu Mszczonowa w styczniu 
1945 roku nastąpiło wznowienie działalności 
harcerskiej na terenie szkoły. Działalnością 
Hufca było organizowanie ognisk np. na Grab-
cach itp. Pierwszy obóz Komendy Hufca zorga-
nizowano w Osowcu koło Grodziska Mazowiec-
kiego w dniach 23-29.III. Następny 14 dniowy 
obóz zorganizował w r. 1946 na Mazurach 
w Zwieżowie (przyp. red. powinno być Zwie-
rzewie) koło Ostródy. Po obozie harcerze wyje-
chali na trzy dni do Gdyni na Święto Morza. 

W 1946 roku Hufiec Mszczonów brał udział w Zlocie Chorągwi 
Mazowieckiej w Warszawie pod hasłem „Mazowsze odbudo-
wuje Warszawę”. W dowód wdzięczności za pracę harcerze 
na krzyżu nabili złote insygnia. Krzyż ten jest w posiadaniu 
syna Zbigniewa Fazana. Działalność harcerska Cz. Fazan zakoń-
czył z chwilą zakończenia pracy w Szkole w Mszczonowie. Daty 
obozów harcerskich podano na podstawie książeczki harcerskiej 
służbowej Zbigniewa Fazana nr 0556S.XVIII z 25.07.1946 roku 
(Spisano z odręcznej notatki sporządzonej przez Zbigniewa 
Fazana syna druha Czesława Fazana. Oryginał notatki pozostaje 
w zbiorach druha harcmistrza Zbigniewa Grabka). 

phm. Tadeusz Trzeciak, urodził się 
12.03.1930 roku w Garwolinie. Dzie-
ciństwo i wiek młodzieńczy spędził 
w rodzinnym mieście, gdzie uczęszczał 
do Szkoły Podstawowej (w okresie 
wojennym), a następnie do Liceum 
Ogólnokształcącego, jakie ukończył 
w 1950 roku. Następnie podjął studia 
na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu 
Warszawskiego. W 1953 roku podjął 
pracę jako nauczyciel języka polskiego 
w LO nr 29 w Mszczonowie. Od roku 
1955 pełnił funkcję wicedyrektora 
LO Mszczonów, ucząc jednocześnie 
przysposobienia wojskowego i języka 

polskiego. W roku 1960 został przeniesiony do LO w Piasecznie 
w charakterze nauczyciela języka polskiego. W 1971 roku 
uzyskał tytuł magistra polonistyki na Uniwersytecie Warszaw-
skiem. W roku 1987 zakończył pracę zawodową, przechodząc 
na emeryturę. Do harcerstwa wstąpił w czasie II wojny światowej 
- do Hufca Orłów Obwodu AK „ „Gołąb” w Garwolinie, przyj-
mując pseudonim „Szary”. Przysięgę złożył 3 maja 1943 roku. 
Po wojnie kontynuował swoją działalność w drużynie harcer-
skiej im. Henryka Dąbrowskiego w Garwolinie. W roku 1947 
wstąpił do Drużyny Wodnej im. Zawiszy Czarnego, a w 1948 
został drużynowym MDH im. Stefana Czarnieckiego. Jednocze-
śnie pełnił funkcję sekretarza Komendy Hufca Garwolin, gdzie 
działał do roku 1952. W grudniu 1956 roku po Zjeździe ZHP 

w Łodzi założył w Mszczonowie Szczep Harcerski im. Obrońców 
Westerplatte. W skład Szczepu wchodziły drużyny: zuchowa, 
7 ŻDH im. Emilii Plater, ŻDH im. Jagi Falakowskiej oraz 202 
MDH im. Zawiszy Czarnego. Pełnił funkcję komendanta obozu 
w Potyczy w 1959 roku, a także obozów - w Wielu (powiat Choj-
nice) w 1962 r. i w Spychowo w 1963 r. Za pracę zawodową 
i społeczną przyznano mu: Złoty Krzyż Zasługi (1975), Odznakę 
Honorową PCK (1978), Medal Pamiątkowy XXXlecia O.C. (1978), 
Brązowy Medal „Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju” (1985), Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1985), Srebrny Medal 
„Za Zasługi dla Obronności Kraju” (1986), Medal pamiątkowy 
„Za Szczególne Zasługi dla Rozwoju Oświaty w Województwie 
Stołecznym Warszawskim i Srebrny Krzyż Armii Krajowej (1994). 
W jesieni życia należał do Starszoharcerskiego Grodziskiego 
Środowiska „Hubalczycy”. Zmarł w lutym 2022 roku. 

hm. PL Bogdan Laskowski, urodził się 
1 lutego 1939 roku w Nasielsku. Dzieciń-
stwo jego przypadło na okres okupacji 
hitlerowskiej. Ojca rozstrzelali Niemcy 
w Pomiechówku. Szkołę Podstawową 
oraz Liceum Ogólnokształcące ukończył 
w Nasielsku w 1958 roku, otrzymując 
świadectwo dojrzałości. Będąc uczniem 
liceum wstąpił do ZHP. W latach 1958 
– 1961 uczęszczał do Studium Nauczy-
cielskiego Płocku, kierunek wychowanie 
fizyczne. W roku 1961 rozpoczął pracę 
jako nauczyciel wychowania fizycznego 
w Szkole Podstawowej nr 2 w Socha-
czewie. W roku 1963 przeprowadza 
się do Mszczonowa i podejmuje pracę 
jako nauczyciel wychowania fizycznego 
w SP nr 29 w Mszczonowie, a kończy 

w 1985 roku jako dyrektor tejże Szkoły. Od 1986 roku był Inspek-
torem Oświaty i Wychowania w Gminie Żabia Wola. Następnie 
pracował w Szkole Podstawowej w Mszczonowie jako nauczyciel 
biologii, wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego. 
Swoją działalność w mszczonowskim harcerstwie rozpoczął 
w 1964 roku jako opiekun 202 MDH im. Zawiszy Czarnego. 
W roku 1965 otrzymał stopień przewodnika i objął funkcję 
komendanta Szczepu, a w latach 1968-1970 komendanta 
Ośrodka ZHP Mszczonów. W 1970 roku otrzymał stopień 
harcmistrza. W latach 1970-71 był komendantem Hufca ZHP 
w Grodzisku Mazowieckim, w skład którego wchodził Ośrodek 
ZHP Mszczonów. Od 1975 roku pełnił funkcję zastępcy komen-
danta Hufca ZHP Mszczonów, a później członka komendy Hufca. 
W 1980 roku otrzymał stopień harcmistrza PL. Reprezentował 
mszczonowskie harcerstwo w Komendzie Chorągwi Skierniewic-
kiej, jako członek Prezydium Chorągwi. Był delegatem na Zjazd 
ZHP w roku 1981 i 1985, a w latach 1981 - 1985 członkiem 
Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP. Za działalność w ZHP władze 
naczelne Związku przyznały mu w 1976 roku Krzyż za Zasługi dla 
ZHP, a w 1996 roku Złoty Krzyż za Zasługi dla ZHP. Od roku 1992 
do 2007 jako dyrektor kierował Liceum Ogólnokształcącym 
w Mszczonowie. To dzięki jego inicjatywie Szkoła przyjęła imię 
Szarych Szeregów. Był organizatorem wielu obozów i zimowisk. 
Wychował kilka pokoleń harcerskich. Za jego pracę pedago-
giczną i działalność harcerską Rada Miejska w Mszczonowie 
nadała mu tytuł „Zasłużony dla Miasta Mszczonowa”. W roku 
1998 został uhonorowany Dyplomem Uznania za Zasługi dla 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Obecnie odpo-
czywa na „harcerskiej emeryturze”, nie zapominając o harcer-
skiej braci. (wrzesień 2018)
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hm. PL Jerzy Drozdowski, urodził się 
19.08.1945 roku w Mszczonowie. Szkołę 
Podstawową oraz Liceum Ogólnokształ-
cące nr 29 ukończył w 1963 roku, otrzy-
mując świadectwo dojrzałości. W roku 
1966 ukończył Studium Nauczycielskie jako 
nauczyciel matematyki. Następnie konty-
nuował naukę na Uniwersytecie Łódzkim, 
gdzie otrzymał tytuł magistra ekonomii. 
Po ukończeniu studium nauczycielskiego 
rozpoczął pracę jako nauczyciel matematyki 
w Szkole Podstawowej w Bronisławowie, 
a następnie w LO w Mszczonowie. Kolejnym 

etapem była praca w Urzędzie Miasta i Gminy w Mszczonowie 
na stanowisku sekretarza Gminy. Od roku 1991 pracował jako 
nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej i Gimnazjum 
w Mszczonowie (do 2003 roku). Do ZHP wstąpił w 1958 roku. 
Od 1962 roku do 1964 roku jako drużynowy kierował 202 MDH 
im. Zawiszy Czarnego. W roku 1968 otrzymał stopień przewod-
nika i został komendantem Szczepu ZHP Mszczonów. W roku 
1970 został podharcmistrzem, a w roku 1973 komendantem 
Szczepu HSPS nr 2 przy LO Mszczonów. W roku 1971 awansował 
do stopnia harcmistrza. Od roku 1975 do 1986 pełnił funkcję 
zastępcy komendanta Hufca ZHP Mszczonów. Był delegatem 
na VI Zjazd ZHP w 1977 roku. Główna Kwatera ZHP w 1988 roku 
przyznała mu stopień harcmistrza PL. W 1986 został komen-
dantem Hufca ZHP Mszczonów i kierował nim do roku 1991. 
Był członkiem Komisji Zjazdowej IX Zjazdu ZHP. Za jego dzia-
łalność Główna Kwatera ZHP w roku 1975 przyznała mu Krzyż 
za Zasługi dla ZHP, a Złoty Krzyż za Zasługi dla ZHP w roku 1988. 
Był organizatorem obozów harcerskich i zimowisk. Wychował 
wielu harcerzy i instruktorów. Jego praca społeczna oraz zawo-
dowa została doceniona przez władze państwa, które nadały 
mu Brązowy Krzyż Zasługo w 1980 roku oraz Srebrny Krzyż 
Zasługi w 1985 roku, Medal 40lecia PRL w 1984 roku i Brązowe 
Odznaczenie im. Janka Krasickiego w 1975 roku. W roku 2003 
po długotrwałej chorobie odszedł na wieczną, harcerską wartę. 
(wrzesień 2018)

hm. Jadwiga Laskowska, urodziła 
się 31 maja 1950 roku w Wyszogro-
dzie. Szkołę Podstawową oraz LO 
w Wyszogrodzie ukończyła 1968 roku. 
Następnie kontynuowała naukę 
w Studium Nauczycielskim w Płocku. 
Po ukończeniu nauki w Studium 
w 1970 roku przeprowadziła się 
do Mszczonowa i podjęła pracę w SP 
Mszczonów. Do harcerstwa wstąpiła 
w SP w Wyszogrodzie. Podjęła kontynu-
ację działalności harcerskiej w nowym 
środowisku i po Zobowiązaniu Instruk-
torskim w 1970 roku, otrzymała 

stopień organizatora. Od roku 1971 pełniła funkcję druży-
nowej drużyny harcerskiej przy Szkole Podstawowej w Mszczo-
nowie. W roku 1972 otrzymała stopień przewodnika. Kiero-
wała drużyną do 1980 roku. W tym okresie uczestniczyła 
w obozach letnich Hufca ZHP Grodzisk Mazowiecki i Hufca 
ZH Mszczonów jako wychowawca i opiekun. W latach 1980 
– 1986 przebywała na urlopie instruktorskim. W roku 1986 
powróciła do czynnej służby i kierowała Gromadą Zuchową. 
W dniach 3-16.11. 1987 roku uczestniczyła w Kursie Organiza-
torów Pracy Zuchowej, prowadzonym przez Centralną Szkołę 
Instruktorów Zuchowych w Oleśnicy. Otrzymała uprawnienia 
do pełnienia funkcji namiestnika zuchowego komend harcer-
skich na szczeblu powiatowym. Od grudnia 1987 roku pełniła 
funkcję Namiestnika Referatu Zuchowego Komendy Hufca ZHP 

Mszczonów i otrzymała stopień podharcmistrza. W latach 1987-
1989 kierowała Kolonią Zuchową w Leśnictwie Wilczegardło 
koło Koronowa. W 1990 roku otrzymała stopień harcmistrza. 
Pełniła funkcję członka Komendy Hufca ZHP Mszczonów. W roku 
1998 rozkazem Naczelnika ZHP została odznaczona Srebrnym 
Krzyżem za Zasługi dla ZHP. Od roku 2001była przewodniczącą 
Komisji Stopni Instruktorskich w Hufcu ZHP Mszczonów. Miała 
duży wpływ na wychowanie młodych kadr instruktorskich. Jako 
radna Rady Miejskiej Mszczonowa była rzecznikiem mszczo-
nowskiego harcerstwa przed władzami Miasta i Gminy. Jesienią 
2011 roku ukończyła czynną służbę instruktorską. (wrzesień 
2018). 

hm. PL Zbigniew Grabek, urodził się 
w 28.03.1949 roku w Mszczonowie. 
Szkołę Podstawową nr 29 w Mszczo-
nowie ukończył w 1963 roku. 
Następnie kontynuował naukę 
w Technikum Telekomunikacyjnym nr 
88 w Żyrardowie i 1968 roku otrzymał 
świadectwo dojrzałości oraz prawo 
używania tytułu „technik elektronik”. 
W październiku 1968 roku rozpoczął 
służbę wojskową w Podoficerskiej 
Szkole Wojsk Pancernych w Giżycku. 
W listopadzie 1979 roku podjął pracę 

w PKP, gdzie był zatrudniony do 2009 roku, kiedy to odszedł 
na emeryturę. Do ZHP wstąpił we wrześniu 1959 roku – do 202 
MDH w Mszczonowie. Od roku 1964 pełnił funkcję drużynowego 
202 MDH. W roku 1965 ukończył kurs drużynowych w Szklarskiej 
Porębie. Stopień przewodnika otrzymał w 1966 roku. Podczas 
pełnienia służby wojskowej działał w Szczepie ZHP przy Szkole 
Podstawowej im. Gen. Karola Świerczewskiego w Giżycku. 
W 1969 roku otrzymał stopień podharcmistrza. Od roku 1971 
działał przy KH Grodzisk Mazowiecki. W latach 1972-1976 był 
członkiem Młodzieżowego Kręgu Instruktorskiego im. Czarnych 
Kaprów w Grodzisku Mazowieckim. W roku 1978 otrzymał 
Odznakę Komendanta Obozu i prawo organizowania obozów 
do 120 uczestników. W 1979 roku ukończył kurs harcmistrzowski 
w zakresie „praca z kadrą” i otrzymał stopień harcmistrza. 
Jesienią 1986 roku przeniósł się do Hufca ZHP w Mszczonowie. 
Został kierownikiem referatu harcerskiego, a następie zastępcą 
komendanta ds. programowych. W 1989 roku otrzymał stopień 
harcmistrza PL. Od marca 1991 roku do marca 2006 kierował 
Hufcem Mszczonów. W roku 2007 ponownie objął funkcję 
komendanta Hufca. Ze względu na stan zdrowia w 2011 roku 
przestał być komendantem. Został wtedy przewodniczącym 
Komisji Rewizyjnej Hufca. Na funkcję komendanta wrócił 
w 2013 roku i kierował nim do listopada 2015. Od listopada 
2015 jest skarbnikiem Hufca. Równocześnie, bo od 2010 roku 
wchodzi w skład Sądu Harcerskiego Chorągwi Mazowieckiej 
ZHP. Jest również członkiem Chorągwianej Komisji Historycznej 
i przewodniczącym hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich. 
Podczas swojej działalności był uczestnikiem i organizatorem 
ponad 50 obozów i zimowisk. 

Za pracę zawodową i harcerską został wyróżniony: Srebrną 
Honorową Odznaką „Za Zasługi dla Warszawy” (1980), Srebrną 
Odznaką „Przodujący kolejarz” (1981), Złotą Odznaką „Przodu-
jący kolejarz” (1986), Złotą Honorowa Odznaką „Za Zasługi dla 
Warszawy” (1986). Srebrnym Krzyżem za Zasługi dla ZHP (1989), 
Złotym krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” (1995), Odznaką Chorągwi 
Mazowieckiej ZHP (2004), plakietą Odznaki Chorągwi Mazo-
wieckiej ZHP (2006), tytułem Zasłużony dla Miasta Mszczonowa 
(2006) oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi (2011). Stara się nadal 
przekazywać młodemu pokoleniu harcerskie ideały. (marzec 
2019)
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Punkty sprzedaży artykułów spożywczo - przemysłowych

ŻABIA WOLA  - TYLKO 25 KM
OD WARSZAWY

2Żabia Wola - segmenty: cena 1980 zł/m  
(cena wraz z działką)

 Istnieje możliwość nabycia części mieszkalnej:  
I + II piętro 

lub części usługowej na parterze.
 

tel. 606 389 428

www.shu-mszczonow.pl
shumszczonow@neostrada.pl

SPRZEDAM:
- Sklep spożywczo-przemysłowy Skuły/Bartoszówka
  cena 303.200 zł, brutto
- Rzeźnię - ubojnię w Mszczonowie - cena 999000 zł
- IVECO 75 E 14 - IZOTERMA -  tel. 694 129 283

DO WYDZIERŻAWIENIA:
1. Lokal użytkowy dostosowany do prowadzenia  

działalności gastronomicznej na I piętrze w pawilonie  
"Hermes" przy ul. Warszawskiej w Mszczonowie -  
tel. 606 389 428

2. Restauracja "Kolorowa" w Radziejowicach -   
tel. 606 389 428

3. Pomieszczenia:  handlowo-usługowe na I piętrze 
oraz administracyjne na II piętrze pawilonu "Hermes" 
w Mszczonowie - tel. 606 389 428

4. Lokale handlowe w Mszczonowie: przy ul. Dworcowej 6 
oraz  Sienkiewicza 6 - tel. 606 389 428

5. Place parkingowe i magazyny w Mszczonowie - 
tel. 694 129 283

Bazy obrotu rolnego  w Mszczonowie i Żabiej Woli oferują w 
konkurencyjnej cenie: opał, nawozy, środki ochrony roślin 
inf. 694 129 283 , 46 – 8578222

Wyprzedaż materiałów budowlanych w Mszczonowie  po znacznie 
obniżonej cenie 694 129 283, 695 103 412

Znaczne obniżki cen obuwia 
zimowego w pawilonie "Merkury”

Sklep spożywczy w pawilonie 
„Hermes” zaprasza do zakupów
Oferujemy konkurencyjne ceny na towary, 
m.in.: 
- chleb wypiekany metodą tradycyjną, 
na zakwasie
- ser biały z mleczarni w Grodzisku Maz.
- śmietana z mleczarni w Grodzisku Maz.

- sery żółte - szeroki wybór
- wędliny z tradycyjnego wędzenia
- mrożonki (ryby, warzywa, zapiekanki, lody)
- garmażerka : pierogi w asortymencie
- mąki, m.in. Szadkowska, Dalachowska 
- wyroby cukiernicze firmy Roshen
- świeże warzywa i owoce
- kasze, fasola - na wagę
- produkty vege - szeroki asortyment
- ciasta domowe o wybornym smaku 

 SPRZEDAM:
- Zgrzewarka do worków foliowych
 tel. 694 929 537

 DO WYDZIERŻAWIENIA:
-  lokal na działalność handlową 
lub usługową, pow. ok. 55 m2, 
na parterze pawilonu „Hermes”

 ZATRUDNIĘ:

- Sprzedawcę do sklepu 
w Bobrowcach 
tel. 602 521 019
- Sprzedawcę do sklepu 
w Piekarach tel. 668 893 490

WYPRZEDAŻ  
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I STOLARKI 

w magazynie SH-U w Mszczonowie  
ul. Grójecka 114,  tel. 46 – 857 17 71

za symboliczną kwotę

Lp. Nazwa towaru             j.m. ilość

 ( stolarka )  
1. Ościeżnica „70” szt.    9

2.
Drzwi balkonowe 
z szybą  
(wys.232 x 90cm)

szt.    2

Magazyn z art. 
do produkcji rolniczej  

w Mszczonowie,  

ul. Grójecka 114,   
tel. 46 - 857 1771

oferuje 
w konkurencyjnych 
cenach:
• pasze drobiowe, 

śruty, kukurydza
• sól kamienną 

workowaną
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