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Dzień Myśli Braterskiej    
 
W zasadzie powinienem wszystkim Harcerkom i 
Harcerzom i każdemu z osobna złożyć życzenia z 
okazji dnia urodzin Baden Powella. Ale w tym roku 
będzie mała zmiana, chciałbym napisać parę słów o 
naszych kartkach, które otrzymujecie je co roku (w 
tym roku będzie 10). Wszystkie są prawie takie same 
a jednak inne. Różnią się tylko symbolami 
organizacji skautowych z całego świata. Ale 
zastanawiacie się na pewno poco to wszystko piszę? 
Odpowiedź jest bardzo prosta. Chcemy raz w roku 

przypomnieć, że wszyscy skauci z różnych organizacji krajowych są 
braćmi, i bez względu na kolor skóry, wyznanie, pochodzenie i sposób na 
swoje życie powinniśmy się szanować. W każdym skaucie powinniśmy 
widzieć człowieka. Najlepszymi przykładami są międzynarodowe  zloty 
skautów w tym światowe Jamboree, gdzie skauci z całego świata stają 
obok siebie we wspólnym kręgu. W kręgu wspólnoty i radości (bo jak 
napisał Johannes Keppler „Radość jest potrzebą, siłą i wartością życia). 
I na koniec tego tekstu chciałbym zwrócić uwagę na znaczek na naszych 
kartkach. Jest na nim ten sam rysunek to dzieło Naczelnego Skauta Świata 
gen. Roberta Baden Powella. Znaczki różnią się tylko kolorem i rokiem 
wydania. 
Życzę nam wszystkim w harcerskich i skautowych mundurach 
szczęśliwej harcerskiej przygody i podróży po naszych drogach. 
Bo cytując Konfucjusza „ Podróż tysiąca mil zaczyna się od 
jednego kroku”  
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Harcmistrzyni Olga Małkowska  
 

15 stycznia minęła 41 rocznica śmierci 
Olgi Małkowskiej (przykro nam, że 
przegapiliśmy tę okrągłą rocznicę, ale jak 
to mawiają starzy harcerze „czasu nie 
cofniesz”), w tym roku poświęcamy jej 
naszą kartkę. 
Postanowiłem napisać kilka słów o 
Druhnie Oldze, a właściwie o tym etapie jej 
życia kiedy mieszkała we Wrocławiu i o jej 
zakopiańskich domach.  
Na budynku Chorągwi Dolnośląskiej ZHP 
jest wmurowana tablica pamiątkowa 
związana z pobytem Olgi Małkowskiej w 
naszym mieście. Ale po kolei. Olga Małkowska w 1961 roku powróciła z 
Anglii do Polski i jak sama pisała „… Najpierw mieszkałyśmy półtorej 
roku we Wrocławiu, potem przeniosłyśmy się do Zakopanego, bo mnie 

dawny sentyment ciągnął…”. 
Dlaczego Olga wybrała Wrocław ? 
Sześć lat po wojnie nasze miasto było 
„pół – Lwowem”. A Lwów był bardzo 
bliski druhnie Oldze. Mieszkańcy 
Lwowa przenieśli atmosferę swojego 
miasta w nasze mury, ulice i uliczki ( i 

tak jest do dzisiaj u nas nikt się nie spieszy). Zamieszkała w przepięknej  i 
gościnnej wilii profesora Steihausa przy ulicy Orłowskiego 15 (i tam 
powinna wisieć tablica z ul. 
Nowej). A co sama Olga pisała o 
naszym mieście „Wrocławiem 
jestem zachwycona. Nie cierpię 
miast, ale we Wrocławiu się 
tego miasta nie czuje. Wszędzie 
 

 

  przestronnie, wszędzie 
mnóstwo parków, skwerów, 
zieleńców […]. Z domu mamy 
tylko pięć minut drogi do Odry, 
gdzie po obu jej brzegach 
rozciągają się rozległe 
pastwiska i małe laski”. 
Jesienią 1962 roku była już w Pieninach wyjechała z Wrocławia jak sama 
mówiła „za głosem serca”.  Domy w których mieszkała Olga po powrocie 
do Polski  są jakby „pechowe”. We Wrocławiu tablica pamiątkowa wisi nie 



na tym budynku, w Zakopanem przy ulicy Kościuszki dom w, którym 
mieszkała z Andrzejem (willa „Turnia”) zniszczony – to ruina. Na Małym 
Żywczańskim 17a, gdzie po jej śmierci miało być Muzeum Harcerstwa 
został zniszczony i sprzedany. Miałem szczęście, że razem z moją żoną 
widzieliśmy te domy przed zniszczeniem, i wielkiego pecha bo oglądaliśmy 
willę „Turnię” w ruinie. Natomiast  na miejscu domu na Małym 
Żywczańskim nad Białym Potokiem stoi pensjonat. Nie ma tam śladu, że 
przez ostatnie 15 lat swojego cudownego życia mieszkała tam 
Harcmistrzyni RP Olga Małkowska. Zmarła w tym domu 15 stycznia 1979 
roku.   
 
 W tekście wykorzystałem fragmenty z książki śp. Barbary Wachowicz „Druhno 
Oleńko! Druhu Andrzeju! " phm Zenon Doruch HO 

 
35 lat temu powstała 5 
WKDSh „Harcownicy” 
im. Pułku Ułanów 
Karpackich. 
Trwaliśmy od 1985 r. do 
1993 r. Konna to nie tylko 

nazwa. Zastępy brały udział w zajęciach z jazdy 
konnej, w trzech ośrodkach jeździeckich na 
terenie Wrocławia. Zorganizowaliśmy trzy 
obozy: dwa wędrowne i jeden jeździecki. 
Drużyna posiadała własną harcówkę w IX LO  
(krzyż harcerski z naszej harcówki wisi obecnie 
w lokalu naszej Komendy Hufca). Harcerze 
naszej Dryżyny mieli kontakt z weteranami 
patronackiego pułku. Ze względów czysto 
politycznych ówczesna Komenda Chorągwi 
Wrocławskiej(mimo otrzymania nominacji z 

Głównej Kwatery na Zlot Grunwaldzki w 1988 r.) cofnęła dofinansowanie 
do jazd konnych drużyny. Co wymusiło zawieszenie działań Drużyny. Jak 
dotychczas byliśmy jedyną tak długo działającą Drużyną konną w naszej 
Chorągwi.  
Ale 10 lat temu funkcyjni drużyny postanowili powołać do działania Pocztę 
Harcerską. Otrzymała ona od naczelnictwa PH nr 159, co bardzo nas 
ucieszyło, w numerze poczty była nasza „5”. Symbol, barwy i nazwa są 
takie same jak Drużyny. Oczywiście monografia drużyny jest do napisania 
i wydania w formie książki (a byłoby co pisać). Może kiedyś to nastąpi. 
 

Phm Zenon Doruch HO – były drużynowy i kwatermistrz 5 WKDSh 
 
 



13 – 15 marca 2020 to czas X 
Festiwalu Piosenki Harcerskiej i 
Turystycznej „Bumerang”. 
 

Oczywiście 
jak zawsze 
organiza – 

torem festi 
– 
walu są 
Instruktorzy 

Kręgu 

Instruktorskiego „Bumerang”   Hufca Wrocław 
im. Polonii Wrocławskiej. Ta X edycja 
festiwalu jest jednak niezwykła. Powodów jest 

wiele, oprócz wspaniałych nagród, które czekają na uczestników. 
Została wydana przez Pocztę Polską kartka pocztowa oraz datownik 
okolicznościowy. Oba te wydawnictwa dostępne były na stoisku Poczty 
Polskiej. Jest to jeden ze znanych mi przypadków kiedy poczta na tak 
małej kameralnej harcerskiej imprezie wystawiała swoje stoisko. 
Projektantem kartki i datownika jest instruktor PH nr 28 „Szaniec” druh 
pwd Maciej Syrek. Oprócz stoiska pocztowego jak co roku zainstaluje 
się stoisko PH nr 28 „Szaniec” i PH nr 159 Wrocław III „Harcownicy”. 

 

 

Z OKAZJI KWIETNIOWYCH ŚWIĄT 

WIELKANOCNYCH ZDROWIA, 

SZCZĘŚCIA I MOKRAGO DYNGUSA 

WSZYSTKIM SYMPATYKOM I 

CZTTELNIKOM NASZEGO 

„HARCOWNIKA” !!! 



ŻYCZY „CAŁA REDAKCJA” I POCZTA HARCERSKA NR 159 WROCŁAW 

III „HARCOWNICY” 

 


