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APEL       hm Jan Staniszewski 
Czuwaj ! 
Druhu komendancie melduję ! 
Pozostało już nas niewielu. 
 
Alek, Rudy, Słoń, Zośka 
Powstańcy ze Starówki 
Łączniczki, Sanitariuszki  
- Polegli na Polu Chwały 
 
Mali listonosze z Harcerskiej Poczty 
I ten odcinający kabel ”Goliata” 
I ten z przestrzeloną głową leżący na bruku 
- polegli na Polu Chwały 
 
I ten zamęczony na Szucha 
I ta co własnym ciałem osłoniła rannego 
I ta co została z innymi w kanałach 
- Polegli na Polu Chwały 
 
Wszyscy oni wołają swoją śmiercią 
Wołają otwartymi niemymi usty 
Wołają o pamięć 
 
Pamiętajmy  
O haśle na ramionach krzyża 
O Ojczyźnie, Nauce, Cnocie  
O Prawie 
Pamiętajmy. 
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Ich 100 – lecie 
 

Rok 2021 został ogłoszony rokiem Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego harcerza  Batalionu „Zośka” 
Z okazji 100 – lecia Jego urodzin. Ale w tym roku 
100 lat skończyliby również jego przyjaciele z 
Liceum Batorego w Warszawie: Jan Bytnar 
„Rudy”, Tadeusz Zawadzki „Zośka” i Aleksy 
Dawidowski „Alek”. Co prawda „ Alek” był od 
„Rudego” i „Zośki” pół roku starszy (ale to żadna różnica). Poeta 
Kamil Baczyński jako jedyny z tej czwórki dożył do Powstania 
Warszawskiego, w którym poległ (4 sierpnia) zastrzelony przez 
niemieckiego snajpera na pl. Blanka. „Rudy” zamęczony na Szucha. 
Odbity w akcji pod Arsenałem (26. 03. 1943). „Alek” po tej akcji 
czasie odwrotu ratuje ranny i zostaje ciężko ranny. „Rudy” i „Alek” 
umierają tego samego dnia (30.03.1943), obaj pochowani są w tej 
samej mogile na warszawskich Powązkach. „Zośka” przeżył swoich 
przyjaciół tylko o 5 miesięcy ginie pod Sieczychami (20.08. 1943) 
jako jedyna śmiertelna ofiara tej akcji. 
Ale wszyscy „spotkają” się w Batalionie Harcerskim AK. Batalion 
przyjmie pseudonim „Zośka”, 2 kompania pseudonim „Rudy”, 2 
pluton tej kompani to „Alek”. Baon „Zośka” nazywany batalionem 
„Krzyżowym” z dwóch powodów: 1 powód to, że w powstaniu 
zginęło 80% stanu osobowego, 2 powód to, był to oddział w którym 
nadano najwięcej Krzyży  VM i Krzyży Walecznych. Wszyscy polegli 
spoczywają we wspólnej kwaterze na Powązkach. Poznacie ją po 
brzozowych krzyżach.  
Krzysztof Kamil Baczyński pozostawił po sobie 4 tomiki przepięknej 
poezji „Zamknięty echem”, „Dwie miłości”, „Arkusz poetycki” i 
„Śpiew z pożogi”  pisane w mrocznych czasach okupacji. Jego tomiki 
wydawane były przez konspiracyjne drukarnie. Pisał pod 
pseudonimem Jan Bugaj. Pozostawił tez żonę Barbarę, która zginęła 
w Powstaniu Warszawskim (1.09.1944).  
Do naszych bohaterów jeszcze w tym roku na łamach „Harcownika” 
powrócimy za sprawą Poczty Polskiej i Harcerskiej 159. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Jak wszyscy wiemy z powodu pandemii w zeszłym roku nie mógł się 
odbyć X Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Bumerang” w  
tradycyjnej formie. Oczywiście nie przeszkodziło to w zorganizowaniu  
20. 03. 2021 roku finału tego festiwalu w formie on-line w siedzibie 
Hufca Wrocław im. Polonii Wrocławskiej. 
Transmisję na żywo oglądnęło ponad 60 osób, ale odsłonięć było ponad 
3000 oczywiście po koncercie Do udział w tegorocznej edycji festiwalu 
zgłosiło się 7 wykonawców działających na terenach chorągwi: 
Dolnośląskiej, Śląskiej, Stołecznej i Zachodniopomorskiej oraz jednej 
organizacji z po za ZHP -  Wrocławskiego Stowarzyszenia Harcerskiego.  
Tematem przewodnim X edycji festiwalu była „Piosenka z 
Bumerangowego Śpiewnika” na tę okazję został wydany śpiewnik. Każdy 
z uczestników festiwalu otrzymał śpiewnik. 
Wyniki w tej edycji festiwalu są następujące: Harcerze i Harcerze Starsi 
– 2 miejsce – 50 WDSh „Twierdza”, 3 miejsce – 52 DH Runo 
„Jazgarzew”. Wędrownicy i Instruktorzy – 1 miejsce „KrzyKaśki” oraz 
HGA „Liminis”, 2 miejsce – „HarcBand”. Soliści – wyróżnienie – Hanna 
Francuz. Oczywiście Wszyscy finaliści otrzymali nagrody, patrole 
okolicznościowe dyplomy i każdy z uczestników pamiątkową metalową 
odznakę.   

Podczas IX edycji 
Festiwalu, w ramach 
warsztatów plasty – 
cznych  uczestnicy 
wykonali projekt kart 
pocztowych z okazji X – 

lecia Festiwalu „Bumerang”. Spośród wykonanych prac Naczelnicy Poczt 
Harcerskich Nr 28 „Szaniec” oraz Nr 159 „Harcownicy”, a także 
instruktorzy Kręgu Instruktorskiego  „Bumerang”, wyłonili dwie, które, 
postanowili wyróżnić. Autorkami tych projektów są: 
- dh. Natalia Górowska z 47 WDH „IGINIS” – Hufiec ZHP Wrocław 
- dh. Julia Broczek z 50 DSH „TWIERDZA” – Hufiec ZHP Wrocław 
Oprócz upominków nagrodą jest wydrukowanie wyróżnionych kart, które 
dostępne będą za rok na stoisku Poczt Harcerskich w czasie trwania XI 
edycji Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Bumerang”. Mamy 
nadzieję, że festiwal odbędzie się na żywo na scenie  Klubu 4 Regionalnej 
Bazy Logistycznej we Wrocławiu w dniach 18 – 20 marca 2022 roku. 
Na który serdecznie zapraszamy.  
 
 



Z pocztowej skrzynki 
 

W tym półroczu Poczta Polska wydała trzy pozycje 
filatelistyczne o tematyce harcerskiej (w tym jedną z 
elementami harcerskimi) 
 
 

Pierwszą z nich jest znaczek i koperta FDC wydana 
z okazji „100 – lecia urodzin  Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego”. 
Koperta została dopuszczona do obiegu 22 stycznia 
2021 r w nakładzie 5 000 000 sztuk. 
Projektantem znaczka i koperty jest Jarosław 
Ochendzan. Na kopercie znajduje się wiersz 
„Wesele poety”. 

 

 

Drugą jest koperta FDC  wydana z okazji ”100 – 
Traktatu Ryskiego” 
Koperta została dopuszczona do obiegu 18 marca 
2021 r. 
Na kopercie znajduje się zdjęcie harcerzy ze słupem 
granicznym nr „0” na pograniczu Polski, Łotwy i 
ZSRR w roku 1921.  

 
Trzecią pozycją jest całostka pocztowa wydana 19 
maja 1921 r. z okazji 125 rocznicy urodzin Henryka 
Glassa „Chudego Wilka”. 
Na znaczku umieszczono zdjęcie Henryka Glassa z 
lat 70 XX w. W części ilustracyjnej umieszczono 
fotografię „Chudego Wilka” z kursu instruktorskiego 
we Francji z 1922 r. Zdjęcia pochodzą ze zbiorów 

rodzinnych Andrzeja Glassa. 
Kartka zostaje wprowadzona w Dąbrowie Górniczej 
miejscu urodzenia Henryka Glassa.  
W datowniku pokazano symbol wilka, którym często 
Henryk Glass podpisywał swoje teksty. 


