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Guziki 
(Pamięci kpt. Edwarda Herberta) 
 
Tylko guziki nieugięte 
Przetrwały śmierć – świadkowie zbrodni 
Z głębin wychodzą na powierzchnię 
Jedyny pomnik na ich grobie. 
 
Są aby świadczyć, Bóg policzy 
I ulituje się nad nimi 
Lecz jak zmartwychwstać mają ciałem 
Kiedy są lepką cząstką ziemi. 
 

Przeleciał ptak, przepływa obłok 
Upada liść, kiełkuje ślaz 
I cisza jest na wysokościach 
I dymi mgłą Katyński las 
 
Tylko guziki nieugięte  
Potężny głos zamilkłych chórów 
Tylko guziki nieugięte 
Guziki z płaszczy i mundurów. 
 
Zbigniew Herbert  
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Jak Feniks z popiołów 10 lat później 
 

 
  10 lat temu w maju 2010 r. za namową Pana Magistra Bartłomieja 
Błaszkowskiego (wybitnego znawcy naszej harcownikowej gazety) i 
któremu bardzo dziękuję za mobilizację do jej wydawania. Po wielu latach 

przerwy pojawił się zerowy numer 
„Harcownika” . Przez te 10 lat „gazeta” 
zmieniała się parę razy. Pierwsze numery 
pojawiały się co miesiąc i były czarno-
białe, później z powodów finansowych 
ukazywał się jako kwartalnik (i tak 
pozostało do dzisiaj). Dzięki uprzejmości 
jednego z naszych przyjaciół gazeta stała 
się kolorowa (i tak tez jest do dzisiaj). 
Zmienił się również format gazety z A5 na 
A4, ale tylko w wydaniach 
okolicznościowych i specjalnych 
(dotychczas było ich 6 numerów). 
Ewenementem naszej gazetki jest 
tytułowa winieta, która nie zmieniła się 
od 1984 r. zmieniała się tylko nie znacznie 
w numerach specjalnych. Do naszej 

gazetki pisało wiele osób  i myślimy, że to się nie zmieni. Poruszaliśmy na 
naszych skromnych stronach wiele różnych tematów. Szukając nie 
standartowych materiałów na ich temat. Wiele z nich było prawie nie 
znanych wygrzebanych nieraz ze starych gazet i przedwojennych lub zaraz 
powojennych harcerskich ksiąg. Wiele tekstów poświęciliśmy naszemu 
miastu co było głównym zamierzeniem i za ich brak wiele razy 
„dostawałem po głowie” w imię starej zasady „cudze chwalicie swego nie 
znacie”. Oczywiście zmienił się, również nakład „Harcownika” z 60 
egzemplarzy na początku do 25 w chwili obecnej. Spowodowane jest to 
tym, że dzięki Komendzie Hufca Wrocław im. Polonii Wrocławskiej gazeta 
pojawiła się w formie elektronicznej na stronie naszego hufca. Dziesięć lat 
temu nikt by o tym nie pomyślał, że zaistniejemy na stronach 
internetowych. Do tej pory ukazały się od początku (od 1984 r.) istnienia 
gazetki 83 numery „Harcownika”. Do setki pozostało 17 numerów myślę, 
ze dotrwamy. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim, dzięki którym 
„Harcownik” ukazuje się przez te 10 lat, a które tak szybko minęły.  
 

phm Zenon Doruch HO 

 
 



„ Pierwszy dzień bez Marszałka” 
 

85 lat temu w Belwederze zmarł Marszałek Józef Piłsudski. 
Patron Związku Harcerstwa Polskiego. 

 

 



Pierwszy Prezydent 
 

„Karteczka jest mała, wyrwana z kieszonkowego 
notesu. Mężczyzna, który ja trzyma w dłoni. 
Przepycha się w tłumie na krakowskim Rynku. 
Szuka  Doktora Bolesława Drobnera człowieka 
niewysokiego, za to z wąsem tak bujnym, że mógłby 
mu pozazdrościć sam Józef Stalin (którego Doktor 
kilka razy spotkał). Trwa narodowa manifestacja 
przeciw faszyzmowi. Drobner uwielbia wiece, 
pochody, protesty, powinien gdzieś tu być, może 
nawet przemówi. Jest stoi pod arkadami Sukiennic, 
w otoczeniu znajomych robotników. Mężczyzna 
wręcza mu kartkę z krótką notatką. 
Jej treść nie przetrwa, ale mogła brzmieć tak: „Bolek  

zostałeś Prezydentem Wrocławia. Skontaktuj się jak najszybciej z 
Ochabem”. Jest 24 marca 1945 r. Wojna się nie skończyła. Twierdza  
Breslau wciąż się broni. 10 maja 1945 r. B. Drobner jest we Wrocławiu w 
mieście, w którym …”z ocalałych 30 tys. 20 tys. Jest znacznie 
uszkodzonych ze 186 tys. mieszkań doszczętnie zniszczono ponad 53 tys. 
Spośród 422 budynków użyteczności publicznej 48 nie nadaje się do 
niczego. Spośród 179 szkół w 116 zniszczenia przekraczają 50%. Ze 104 
obiektów jakimi dysponowały wyższe uczelnie 70 leży w gruzach. 
Całkowitemu zniszczeniu uległo 60% obiektów przemysłowych. 
Zerwanych są trzy mosty na Odrze i spora liczba wiaduktów kolejowych. 
Niemal nie istnieją tramwaje, nie działają telefony, nie ma prądu, gazu, ani 
wody. W dodatku Wrocław wciąż płonie”… Drobner zabiera ze sobą 160 
ludzi. Od samego początku Wrocławiem rządzą sowieci. Na polecenie 
komisarza wojskowego grabią co się da. 
W jednym z pomieszczeń w Ratuszu  ludzie Drobnera odkrywają magazyn 
z flagami ze swastyką. Które Prezydent wykorzysta w trakcie defilady 26 
maja 1945 r. na Schlossplatz (obecnie pl. Wolności). Ale jak wspominał tę 
chwilę B. Drobner …” i w tej chwili przed pojawieniem się naszych ułanów 
wyskoczyło kilku naszych „chłopców malowanych” na gościniec i rzuciło 
pod kopyta polskich czterdzieści flag ze swastykami”… to po nich 
przedefilowali żołnierze 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty II Armii WP. 
9 czerwca 1945 r. Bolesław Drobner został odwołany przez Bieruta z 
funkcji Prezydenta Wroclawia. Rabunek miasta przez radzieckich 
„wyzwolicieli” i polskie władze komunistyczne trwał nadal. 
 
Przy pisaniu artykułu wykorzystałem fragmenty książki Magdaleny 
Grzebałkowskiej – „1945 Wojna i Pokój” 


