
 

 

 

 
 
 
 
 

Dawna Gazeta 5 WKDSh „Harcownicy” 
Obecna PH 159 Wrocław III „ Harcownicy” 

 

Nr 24/2/74 kwiecień - czerwiec 2018 r. 
 

Zbliżają się wakacje czas obozów i 
wypoczynku. A w końcu czas 
powrotów do domu. Przedstawiamy 
fragment cudownej książki ( na 
pewno znacie autora i tytuł). 
”- Pozdrowiony bądź, Mistrzu, cudów 
piękna i mądrości Stworzycielu! Tyś 
jest tu z nami w każdym kształcie, 
dźwięku, woni, i z Tobą myśmy to 
lato przebyli. Niech Ci będą dzięki za 
dzień każdy i za każdą chwilę, niech 

Ci będą dzięki, żeś nam otworzył oczy i uszy, by Twoje 
piękno zrozumieć i żyć nim, jak chlebem. Niech Ci będą 
dzięki za zdrowie duszy i ciała, za słońce i zdrój, kwiat i 
jagodę, za znój i spoczynek, za pogodę naszych serc! 
Zachowaj Ojcze, nas, co odchodzimy, i to co tu zostaje, a z 
czym żyliśmy to lato, jako bracia, w całości i mocy, i zdrowiu, 
byśmy przetrwali, i odnaleźli się w radości nowego życia, na 
bytowanie w tym Twoim chramie! 
Serca nasze, Ojcze, na świat rozszerzaj, myśli nasze ku Twej 
mądrości kieruj i jako w tym borze, bądź naszym władcą i 
prawem!” 
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Z pocztowej skrzynki 

 
 

W dniu 19 kwietnia 2018 została 
otwarta w Urzędzie Pocztowym 
Łódź 4 wystawa  „Walory Poczt 
Harcerskich” ze zbiorów dh hm 
Andrzeja Janowskiego. 
 

Z tej okazji UP Łódź 4 

wydał dwie kartki bez-
nominałowe, znaczek 

personalizowany, 
który był stemplowany 
 
 

 
 

datownikiem 
okolicznościowym 
stosowanym w tym 

samym Urzędzie 
Pocztowym w dniu 
19.04.2018 roku. 

 
 
 

( wszystkie przedstawione walory pochodzą ze zbiorów Zenona Dorucha) 
 

 



 

Dla przypomnienia na 100 - lecie 

 
PROGRAM ZJAZDU WALNEGO 

 
Pierwszy dzień zjazdu – sobota 23 maja 
 
godz. 9.30 – Msza św. w Katedrze     
                      Łacińskiej pl. Kapitulny     
         10.30 – Otwarcie Zjazdu w Auli      
                      Uniwersytetu Jana Kazimierza                                      
                         ul. Marszałkowska 1 
1) Zagajenie, wybór Prezydium, przemówienia 
   powitalne 
2) Wybór 4 członków Komisji Weryfikacyjnej 
3) Referat 
4) Odczytanie protokołu XV Walnego Zjazdu ZHP 
5) Wybór Komisji Głównej 
6) Odczytanie wniosków i odesłanie do Komisyi   
7) Sprawozdanie Naczelnictwa: Naczelniczki, Naczelnika, Komisji Rewizyjnej              
godz. 14 – Przerwa Obiadowa 
           16 – Prace komisji (Gimnazjum 1 ul. Kubali) 
           20 – Wieczornica harcerska w salach Kasyna i Koła Lit. – Art. Akademicka 13                

    
Drugi dzień zjazdu – niedziela 24 maja 
 
godz. 8 – Msza św. polowa przed kościołem Matki Boskiej Ostrobramskiej przy ul.  
                 Łyczakowskiej odprawi J. E. Ks. Biskup Dr. Baziak Eugeniusz 
           9 – Defilada  pod pomnikiem Mickiewicza, pl. Marjacki 
      9.30 – Dalsze prace Komisyi (w salach wykładowych Uniwersytetu J. K. 

               ul. Marszałkowska 1) 
        13 – Przerwa obiadowa 
        15 – Plenum Zjazdu w Auli Uniwersytetu J. K., ul Marszałkowska 1. 

1) Udzielenie absolutorium ustępującym władzom 
2) Wybory członków Naczelnej Rady Harcerskiej, Naczelnego Honorowego 

Sądu Harcerskiego i Komisji Rewizyjnej. 
3) Sprawozdanie i wnioski Komisyj (głosowanie) 
4) Zamknięcie Zjazdu. 
 
Program Zjazdu wydrukowano w  informatorze zjazdowym wydanym 
nakładem Koła Harcerzy z Okręgu Lwowskiego 1936. 
Odbito w Drukarni Urzędniczej, Lwów, ul. Zielona Lokal nr 7 
 
 
 



TTTeeerrreeesssaaa   BBBoooggguuusssłłłaaawwwssskkkaaa   
Najmłodsza poetka walczącej Warszawy  

   

Choć z pozoru krucha i delikatna dziewczynka, okazuje się niezwykle dojrzałą 
i dzielną bohaterką, wspaniałym wzorem młodego patrioty. Przetrwała 
niemiecki areszt, powstanie warszawskie, obóz w Pruszkowie. Zmarła w 
wieku 16 lat na skutek powikłań po gruźlicy jaką nabyła na Pawiaku. 
Zostawiła po sobie 66 wierszy. Urodziła się 
13.07.1929 r. W Warszawie. Bohaterstwa 
uczyła się od brata Andrzeja, który był 
zastępowym u Janka Bytnara, a później 
cichociemnym. Kiedy zaczęła się wojna miała 10 
lat i ogromną chęć do walki. Włączyła się w 
pomoc dla rannych i chorych, transportowała 
żywność i lekarstwa oraz korespondencję. 
Jednak dla niej było za mało. Wstąpiła do 
Szarych Szeregów, do IV Warszawskiej Drużyny 
Żeńskiej. Otrzymała zadanie pisania wierszy i 
pokrzepiających haseł które rozklejała po stolicy. 
Wpadła, naklejając ulotki antyniemieckie w 
Alejach Jerozolimskich, 23 lutego 1944 r. Została aresztowana i osadzona w 
„Serbii” na Pawiaku. Podczas przesłuchań, mimo młodego wieku, była bita i 
torturowana. Jednak nie złamała zasad konspiracji i nie ujawniła żadnych 
informacji. Została zwolniona z więzienia 14 marca. „Pamiątką” po Pawiaku 
była gruźlica. Teresa, bardzo słaba, w lipcu postanowiła powrócić do 
Warszawy, by walczyć w powstaniu. Przyłączyła się do Zgrupowania 
„Harnaś”, gdzie została przydzielona do zadań pomocniczych: szyła mundury 
i opaski powstańcze, tworzyła ryngrafy z wizerunkiem Matki Boskiej. 
Po powstaniu jej stan zdrowia się pogorszył, rodzina zabrała ją do 
Zakopanego, gdzie 1 lutego 1945 r. zmarła na gruźlicze zapalenie opon 
mózgowych. Została pochowana na Powązkach. 
Wiersze Tereski drukowano w krajowej prasie konspiracyjnej. Tomik poezji 
„Mogiłom i cieniom. Poezje z teki pośmiertnej” ukazał się w 1946 r. w 
Londynie dzięki staraniom jej ojca (oficera WP). W Polsce dopiero w 1979 r. 
wydano tomik „Wołanie w nocy”. 
 
W roku 100 – lecia ZHP przedstawiamy kolejną postać na patronkę drużyny 
harcerskiej. Do tej pory tylko 5 Drużyn Żeńskich odważyło się nosić imię 
Teresy Bogusławskiej. I chwała im za to !!! 

 
 
 



HUFCOWE WIEŚCI 
 

W zimowy i mroźny wieczór 18 marca 1918 r (a za 
trzy dni miała być „ciepła wiosna”) ósma edycja 
Ogólnopolskiego Festiwalu  Piosenki Harcerskiej i 
Turystycznej  „Bumerang” przeszła do historii. 
Tematem przewodnim tegorocznej edycji była „Piosenka 
zawieszona w czasie”. Chcieliśmy w ten sposób nawiązać do obchodów 
100–lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, 100–lecia 
połączenia organizacji  harcerskich działających w trzech zaborach, w 

jeden Związek Harcerstwa 
Polskiego oraz 80-lecia uchwa- 
lenia „Prawd Polaków z pod 
znaku Rodła”. Z tym tematem 
zmierzyło się 19 wykonawców. 
W sumie do Wrocławia przybyło 
148 uczestników z terenów 
Chorągwi Dolnośląskiej, Śląskiej i 
Stołecznej, oraz dwóch organizacji 
spoza ZHP – Boguszewickiego 
Stowarzyszenia Społeczno- Kultu 
- ralnego „Ślady” oraz Wrocław – 
skiego Stowarzyszenia Harcer – 
skiego. W czasie trwania 
Festiwalu czynne było stoisko 
dwóch Poczt Harcerskich: PH 28 
„Szaniec” i PH 159 „Harcownicy”.  
 Poczta Harcerska „Szaniec” 

wydała okolicznościowa kartkę. Festiwalowi towarzyszyła, również 
wystawa „100 lat harcerstwa na plakacie”. Zgromadziliśmy na niej 
plakaty od 1919 roku do czasów współczesnych (najmłodszy był plakat 
na Zlot Harcerstwa Gdańsk 2018, najstarszym z 1919 r. z Łodzi). 
Organizatorami Festiwalu są Instruktorzy skupieni w  Kręgu 
Instruktorskim „Bumerang” działającym przy naszym Hufcu. Jest to 8 
festiwal organizowany przez Krąg. 
Na ilustracji odznaka festiwalowa oraz ilustracja do kartki 
okolicznościowej PH nr 28 „Szaniec”.  
 
            



TURNIEJ BRĄZOWYCH SZNURÓW  
 

21. 04. 2018 roku w 
Parku Grabiszyńskim we 
Wrocławiu odbyła się III 
Edycja Turnieju 
Brązowych Sznurów. 
Turniej zorganizowały 
dwa szczepy naszego 

Hufca – HSŚ „Nysa” oraz Szczep Czarna 13 
Zastępy biorące udział w Turnieju zmagały się z różnymi 
zadaniami takimi jak: musztra, pierwsza pomoc, liny, 
kuchnia polowa ( pieczenie pizzy na podpłomyku Podobno 
była pyszna !) historia czy wreszcie pakowanie się na biwak. 
Oczywiście jak w każdym turnieju rywalizacja była ostra. 
Zastępy walczyły zaciekle, ale jak to w życiu bywa (zwłaszcza 
w rywalizacji) na podium są tylko trzy miejsca. I tak: 
 
I miejsce – 50 DSH „Twierdza” 
II miejsce – 347 WDH i HL „Płomienie” 
III miejsce – 347 WDH i HL „Ignis” 
 
Wszystkim uczestnikom gratulujemy 
Bardzo dziękujemy  Szczepowi 
„Nysa” za zaproszenie po Turnieju 
uczestników na poczęstunek do 
harcówki Szczepu. Aha! Jeszcze o 
pogodzie – była super tak jak i 
humory uczestników. 
Oczekujemy z niecierpliwością na 
kolejną edycję Turnieju. 


