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3650 dni Poczty Harcerskiej nr 
159 Wrocław III „Harcownicy” 

 
Czas pędzi niby przedwojenne „Torpedo” 
relacji Warszawa – Zakopane i odwrotnie. 
8 maja tego roku (to przypadkowa zbież-
ność dat) mija 10 lat od rejestracji naszej 
poczty harcerskiej. 
W trakcie tej 
dekady (jak to 
dumnie brzmi) 
wydaliśmy 108 
kartek poczto-
wych, ponad 70 
znaczków, 20 
kopert tema-
tycznych i 20 stempli okolicznościowych. 
Które zgodnie z ustaleniami po 3 egzem-
plarze wysłaliśmy do Centralnego Archi-
wum Poczt Harcerskich  w Krakowie. 
Wydaliśmy 78 numerów „Harcownika”, 
który na początku wychodził co miesiąc i 
był w kolorze: czarnym i białym. Następnie 
szata graficzna zmieniła się na kolorową. 
Ze względów finansowych stał się kwartal-
nikiem (i znów ta kasa). „Harcownik” uka-
zuje się w kolorze i zmienionym formacie 
dzięki dh. Piotrowi L. i awaryjni dh. Joan-
nie S. (bez kasy ). Dzięki Komendzie 
Hufca ZHP Wrocław im. Polonii Wrocław-
skiej od roku w wersji elektronicznej uka-
zuje się na stronie owego Hufca. Pisaliśmy 
w „Harcowniku” prawie na wszystkie tema-
ty harcerskie (unikając polityki – wszak 
harcerze są apolityczni). Jednym z prze-
wodnich tematów w pierwszych numerach  
naszej gazety były krótkie informacje o 
pułkach kawalerii. 
 

 
 
 

Zostały zaintereso-
wania z 5 Wrocław-
skiej Konnej Druży-
ny Starszoharcer-
skiej „Harcownicy” 
im. Pułku Ułanów 
Karpackich (poczta 
przytuliła nazwę 

drużyny).  Piszemy o „Harcerzach Nieugię-
tych”, którzy byli i są Bohaterami II Kon-
spiracji, o zapomnianych postaciach w 
harcerskich mundurach. Wydaliśmy kilka 
numerów tematycznych. „Harcownik” 
będzie wychodził tak długo jak długo bę-
dzie istniała poczta. 
Ale wróćmy do Poczty. Jak donosi Harcer-
ska Agencja Informacyjna (HAI – 5 lat 
temu też donosiła). Pocztę Harcerska 159 
tworzą prawie w całości (z jednym wyjąt-
kiem) harcerki i harcerze od „Harcowni-

kow”. Nad pro-
jektami graficz-
nymi czuwają 
dh. i dh Agniesz-
ka i Piotr M. (w 
stopniach HO 
oboje od „Har-

cowników”), trzy lata temu do zespołu 
dołączył dh Łukasz D. (były harcerz 10 
WDH „Dęby” – ćwik, to jest ten wyjątek ) 
wspomaga nas wspomniana wcześniej  dh. 
Joanna S. (samarytanka, 1 zastęp „Szarot-
ki” z „Harcowników”), nad całością pieczę 
ma (lub mu się tylko tak wydaje) dh Zenon 
D. (phm – tyż „Harcownik”). Nazwiska 
wymienionych osób znane są tylko redakcji 
(chyba).W/g HAI (to nie szyfr – to skróty) 
zespół graficzny stworzył i wydał kilka serii 
tematycznych kartek.    
 



 

 

Na DMB co 
roku ukazuje 
się kartka o 
prawie takiej 
samej szacie 
graficznej, 
zmieniają się 
tylko symbole organizacji skautowych, 
analogicznie wygląda sprawa ze znaczka-
mi, SA takie same różnią się tylko kolo-
rami, stempel okolicznościowy od lat jest 

taki sam. 
Stworzyli i 
wydali 4 kart-
ki w kształcie 
puzzli, które 
po złożeniu 
stają się kart-
ką w formacie 
A4, wydaną z 

okazji 70 – tej rocznicy Zlotu Narodowego 
w Spale, okolicznościowy stempel zapro-
jektował dh Łukasz D., wykonała firma 
„EBOM” z Wrocławia i czyni to od 10 lat. 
PH 159 wykona-
ła na Zlot 100 – 
lecia harcerstwa 
w Krakowie 10 
pamiątkowych 
tub, zawartością 
ich było: dwie 
kartki, dwie koperty, papier papeteryjny i 
do pisania gęsie pióro z przepisem skąd 
wziąć inkaust (przepis znajduje się w „Po-
topie” H. Sienkiewicza). Jedna z nich 
znajduję się w Muzeum Harcerstwa w 
Warszawie. 
W 2012 z szarego brezentu wykonali „tor-
by listonoszy”, które były prezentami na 
Zlot Naczelników Poczt Harcerskich w 
torbie były dwie kartki, pamiątkowa pape-
teria i takież same koperty (na torbach po 
raz pierwszy i jedyny jak do tej pory użyto 
motta PH 159 „Boso, ale w ostrogach”). 

Były cykle 
„Brygady 

Kawalerii”, 
„7 Beliny – 

Prażmow-
skiego”. Do 
tej pory uka-
zały się tylko 
3 z 7 kartek. 

Tworzyły niejako komplet z kartkami z 

cyklu „Brygady Kawalerii” ponieważ ofi-
cerowie na nich przedstawieni byli do-
wódcami tych brygad.   
Poczta „Harcownicy” nie stroni też od hu-
hu- moru, 
wyda- jąc 
kart- kę 
„TO MY” z 
kary- katu-
rami „pio-
nu gra-
ficznego”. Karykatury rysowała Pani gra-
ficzka z wrocławskiego rynku. Nie napi-
szemy wam kto jest kto na tej kartce – 
domyślcie się sami. 
Reporterzy „HAI” dotarli do „tajnych 
umów” z innymi projektantami kartek  
Poczty Harcerskiej 159. Firma odzieży 

patriotycznej „Surge Polonia” zezwoliła na 
wykorzystanie i 

wydrukowanie 
dwóch swoich 
projektów (na 
rocznicę Po-
wstania War-
szawskiego i 

„Polska” na  CEJA), zaś jedna kartkę za-
projektowała i wydrukowała specjalnie 
tylko dla Nas (100 – lecie PH). Ponadto 
dla PH nr 159 projektowali: Dominik Gra-

fik, Tomasz Sobiepański, 

Małgorzata Sadowska, 
Monika  D., Alicja Węgiel, Helena Żakow-
ska, Evelyn Roovers. Helena Żakowska 
była projektantką kilku kartek na Zlot 
Naczelników Poczt Harcerskich oraz z 
okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Na-
rodzenia. 



 

 

Według Harcerskiej 
Agencji Informacyjnej 
dh Łukasz Doruch za-
projektował i wydał 
pierwsza kartkę Wiel-
kanocną w kolorze 
czarnym. 
Poczta Harcerska 
„włóczyła” się po róż-
nych imprezach har-

cerskich: Zlot Chorągwi Dolnośląskiej, 
Festiwal Piosenki Harcerskiej i Tury-
stycznej „Bumerang”, Międzynarodowy 
Zlot Skautek i Skautów Europy Środkowej  

- CEJA, na-
danie Sztan-
dary i imie-
nia „Polonii 

Wrocław-
skiej Hufco-
wi ZHP 

Wrocław. 
Poczta dwa 
razy przygo-
towała wy-
prawkę  z 

akcesoriami 
pocztowymi  

dla ekipy z macierzystego hufca wyjeżdża-
jącej na Narodowe Zloty ZHP – Kraków 
2010 i Gdańsk 2018.    

 
 
Oprócz kartek na-
szej poczty w ze-
stawie znajdowała 
się okolicznościo-
wa koperta i papier 

papeteryjny w ilości dwóch kartek. 
I tak dzień po dniu przez 3650 dni byli 
harcerze 5 Wrocławskiej Konnej Drużyny 
Starszoharcerskiej  „Harcownicy” im. 
Pułku Ułanów Karpackich tworzą Pocztę 
Harcerską nr 159 Wrocław III o nazwie 
takiej samej jak ich Drużyna. Są ze sobą 
ponad 30 lat. 
 

Na jednym ze spotkań „kolegium” Na-
czelnik poczty Zenon D. został „ściągnięty 
z obłoków i wyprostowano mu kręgosłup” 
Ideą poczty było zawsze na podstawie 
rocznic państwowych szukanie ich odpo-
wiedników we Wrocławiu. O czym tenże 
Druh zapomniał i delikatnie mu o tym 
przypomniano. Od tej pory wszystkie 
ważne rocznice odnoszone będą do naszej 
małej ojczyzny (jak donosi HAI). 
Przykładem tego 
są kartki z: Ka-
zimierzem Ró-
żańskim Żołnie-
rzem Legionów. 
Został pochowa-
ny na Cmentarzu 
Osobowickim 
(fundatorem 
kartki był Bar-
tłomiej Błasz-
kowski). Była 
kartka z Toma-
szem Wagą ps. 
„Szort” żołnie-
rzem „Ponurego” 
i „Nurta”, z Ci-
chociemnym mjr 
Julianem Pio-
trowskim ps. 
„Rewera II”, z mjr 
Tadeuszem Szty-
lińskim uczestni-
kiem bitwy pod 
Monte Cassino. 
Julian Piotrowski i 
Tadeusz Sztylinski 
byli przed II Wojną Światowa byli harce-
rzami i przyjaciółmi w Stanisławowie. Po 
wojnie los rzucił ich do Wrocławia. 
Rocznice powstań narodowych , również 
próbowaliśmy lokować  w naszym mie-
ście. Tak było z 150 rocznicą Powstania 
Stycz- nio-
wego . zna-
leźli- śmy 
infor- ma-
cje o ist-
nieniu. W 
jed- nym 
z hote- li  
(„Pod Złotą Gęsią) agentury Powstania 
Styczniowego.   
 



 

 

Nie zapomnieliśmy również o Trzecim 
Powstaniu 

Śląskim. Jak 
wszystkim 

wiadomo 
(chyba) nie 

kwestiono-
wanym przy-

przywódcą 
tego zrywu 

na Śląsku był Wojciech Korfanty. Ale nie 
wszystkim (chyba) wiadomo, że Korfanty 
buł studentem filozofii, prawa i ekonomii 
Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Ważnymi po-
staciami w 
naszej dzia-
łalności byli i 
są harcerze. 
Dlatego poja-
wiły się kartki 
z Władysła-
wem Zarem-
bowiczem ostatnim  Drużynowym 1 WDH 
im. Bolesława Chrobrego w przedwojen-
nym Wrocławiu. Następną mało znaną 
harcerską postacią której poświęciliśmy 

instruktorowi 
hufca Wro-
cław Stare 
Miasto śp, dh 
phm Leszko-
wi Kruczkow-
skiemu przy-
bocznemu 11 

Starszohar-
cerskiej Drużyny Płetwonurków „Moana”. 
Leszek zginął śmiercią tragiczną w pracy, 
jak do tej pory oprócz „Moany” nikt nie 
podjął próby zdobycia imienia dh Leszka. 
Innymi ważnymi postaciami, ale nie zwią-
zanymi z naszym miastem. Dla nas są to 
Bohaterowie Narodowi.  

 
 
 
 
 
 

Pierwszym z nich był 
gen. broni Stanisław 
Maczek (wszyscy wie-

dzą kim był generał) pozbawiony przez 
polskich komuchów obywatelstwa, a przez  

angielskich „sojuszników” środków do 
życia został w Edynburgu barmanem. 

 
 
 
 
 
 
 

Następnym z naszych Bohaterów jest gen. 
Stanisław Sosabowski założyciel skautin-
gu w Stanisławowie. Po wojnie tak jak 
gen, Maczek by utrzymać rodzinę został 
magazynierem w jednej z londyńskich 
fabryk. Tak dla przypomnienia obaj gene-
rałowie zostali odznaczeni najwyższym 
polskim odznaczeniem – Orderem Orła 
Białego. 

Nie zapominali-
śmy o okazjach 
bliskich naszej 

specjalności. 
Wydawaliśmy 

kartki z okazji 
Dnia Poczt Harcerskich (jedna z nich na 
ilustracji obok), inną harcerską kartką 
jedną z wielu jest 
kartka wykonana 
przez Helenę Ża-
kowską na Polową 
Zbiórkę Naczelni-
ków Poczt Harcer-
skich we Wrocła-
wiu (2012 r.). Światowe Zloty Skautów też 
nie były nam obce o czym zaświadcza 

kartka, którą wi-
dzicie obok – 
państwo i data 
tego światowego 
jamboree wi-
doczne. Kartek  i 
okazji do ich wy-

dania przez te 10 lat było więcej i tylko 
wycinek został przedstawiony. 
HAI dotarła także do tegorocznego planu 
poczty gdzie uwzględniono uwagi „kole-
gium”. Ale reporterzy zostali na tych „nie-
legalnych czynnościach” nakryci i tajem-
nica jakie będą kartki w tym roku nadal 
jest tajemnicą. O tym wszystkim donosi 
szef „Harcerskiej Agencji Informacyjnej 
(nazwisko, imię, pseudo tej osoby nie jest 
znane nawet redakcji „Harcownika”). 
CZUWAJ !   


