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ZLOT HUFCA WROCŁAW 
 

W dniach 23 – 25 września w Zespole 
Szkół w Starych Bogaczowicach odbył się 
Zlot Hufca Wrocław im. Polonii 
Wrocławskiej. 
W Zlocie wzięli udział instruktorzy, 
harcerki, harcerze i zuchy z naszego hufca 
(w sumie było nas ponad 147 osób) oraz 
26 osoby ze Środowiskowego Szczepu 
Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Leśny 
Rój” z Hufca Ziemi Wałbrzyskiej.              

Niespodzianką dla 
uczestników były 
dwie pocztówki 

okolicznościowe 

zaprojektowane 
przez dh Macieja 

Syrka. Fundatorami pocztówek wraz ze 
znaczkami była Komenda naszego hufca. 
W niedzielę, która była ostatnim dniem 
Zlotu. W szkole pojawiły się dwie Poczty 
Harcerskie: PH nr 28 Wrocław „Szaniec” 
oraz PH nr 159 Wrocław III „Harcownicy” 
W sali gimnastycznej tuż obok budki 
fotograficznej zainstalowało się stoisko 
pocztowe, które obsługiwało przesyłki 
harcerskie do wysłania. Wypisane i 
gotowe do wysłania kartki przekazano 
Komendantowi Hufca Ziemi 
Wałbrzyskiej.  
Na apel Komendant naszego Hufca dh hm 
Kamil Domański załatwił letnią pogodę 
(trzeba mieć nie złe znajomości u aury, że   

 

 
 
dała się namówić na taki upał we 
wrześniu). Na koniec apelu Pani Dyrektor 
szkoły powiedziała „że jak będziemy 
potrzebować noclegu to mamy „walić jak 
w dym”. Bardzo dziękujemy za 
zaproszenie do tak pięknej miejscowości. 
Stare Bogaczowice leżą w dolinie górskiej. 
Jesienią jest tam pięknie. 

 
  

Urodziny Poczty Harcerskiej 
nr 28 Wrocław „Szaniec” 

 
Druha hm Marka Stochmiałka HR 
poznałem kilka lat temu, nie podam 
konkretnie kiedy, po prostu nie pamiętam 
(starość nie radość ;-)). Ale o tym co chcę 
napisać nie ma to żadnego znaczenia. 
W roku 2011 dh Marek został mianowany 
na Naczelnika PH nr 28 Wrocław 
„Szaniec”. Został Naczelnikiem PH w tym 
samym roku, w którym zmarł twórca i 
pierwszy naczelnik PH „Szaniec” dh hm 
Tadeusz Uliński.  
PH dh Tadeusza 
została zarejestro –
wana  28 listopada 
1982 r., ale to nie 
był początek two –
rzenia znaczków, 
kopert, poczty 
harcerskiej. Przykładem może być 
znaczek PH „Aurora” (ilustracja wyżej, 
koperta z kolekcji autora) wydany w 
Szczepie Harcerskim im. I Armii Wojska 
Polskiego przy Szkole Podstawowej nr 55 
we Wrocławiu. 
Poczta harcerska „Szaniec” pod tym 
mianem zaczęła wydawać swoje 
wydawnictwa wraz z objęciem przez dh 
Ulińskiego funkcji Komendanta Szczepu 
im. Szarych Szeregów w latach 70 XX w. 



Z tego faktu wynika, że PH „Szaniec” 
zaczęła działać 12 lat wcześniej przed jej 
rejestracją w Naczelnictwie Poczt 
Harcerskich. 
Dh Tadeusz nie był świadomy, że istnieje 
takie Naczelnictwo przy Głównej 
Kwaterze ZHP. Jak to się stało, że doszło 
do rejestracji poczty? Jak wspominał dh 
Tadeusz Uliński –„ na jednym z rajdów 
„Arsenał” do stoiska poczty podszedł 
bohater „Szarych Szeregów” dh hm 
Stanisław Sieradzki „Świst” i spytał czy 
poczta jest zarejestrowana w 
naczelnictwie poczt harcerskich. 
Oczywiście odpowiedź była negatywna, 
ale ta sytuacja była  przyczyną do 
wysłania dokumentów do Naczelnictwa 
PH. Efektem tego była rejestracja naszej 
poczty pod numerem 28 w 1982 r.”. 
Dh hm Tadeusz Uliński był Naczelnikiem 
Poczty Harcerskiej nr 28 Wrocław 
„Szaniec” przez 29 lat, w latach 1987 – 
1996 był Naczelnikiem Poczt Harcerskich, 
to z jego inicjatywy Głowna Kwatera ZHP 
ogłosiła 6 sierpnia Dniem Poczt 
Harcerskich, w 1999 r. Główna Kwatera 
rozkazem Naczelnika L4/99 nadała 
druhowi Ulińskiemu tytuł „Honorowego 
Naczelnika Poczt Harcerskich”. W roku 
2011 dh hm T. Uliński odszedł na Wieczną 
Wartę. 
Jak na wstępie pisałem nowym „Szefem” 
PH „Szaniec” został dh Marek. Przejął ją 
ze wszystkimi tradycjami stworzonymi 
przez swojego poprzednika. Jak pisał 
druh Tadeusz – „w Szczepie zawsze 
pamiętano o tych co odeszli. Znicze i 
chorągiewki pamięci. Stawialiśmy je na 
grobach spoczywających w nich 
instruktorów, harcerzy, bohaterów 
ostatniej wojny”. Było to w latach 70 XX 
w. Do tej pory ta tradycja istnieje pod 
nazwą „Akcja Pamięć”, na wrocławskich 
cmentarzach możecie zobaczyć żałobne 
chorągiewki PH 28 „Szaniec”. 
Obecny Naczelnik nie przerwał ścisłej 
współpracy z Pocztą Polską, którą 
rozpoczął i z powodzeniem prowadził dh 
Uliński wydając razem z PP kilkanaście 
datowników okolicznościowych i kartek 
beznomianałowych. Wszyscy harcerscy 
pocztowscy znają pieczątkę stworzoną 
przez pierwszego Naczelnika PH 

„Szaniec” – „Do UP dostarczono PH…” 
używaną na przesyłkach pocztowych do 
dzisiaj. Dzisiaj dh hm Marek Stochmiałek 
dalej współpracuje z PP wydając z nią 
kartki beznominałową, datowniki 
okolicznościowe. Wprowadził do użytku 
nowe formy pocztowe – stemple poczt 
specjalnych: „Harcerskiej poczty pieszej”, 
„Harcerskiej poczty tramwajowej”, 
„Harcerskiej poczty samochodowej”. 
Jednym z bardzo ważnych projektów dh 
Marka było wprowadzenie z okazji 100 – 
lecia istnienia Krzyża Harcerskiego, 
numerowanych Krzyży najpierw w 
Chorągwi Dolnośląskiej, a następnie 
wieści o numerowanym naszym 
Najważniejszym Znaku rozlały się na cały 
nasz kraj i zagranicę. Ale najważniejszą 
rzeczą jest to, że każdy Krzyż, który 
przeszedł przez ręce dh Marka jego numer 
został wpisany do książki ewidencyjnej 
wraz z informacją do kogo jest 
adresowany owy Krzyż. 
Na tym nie koniec nowych pomysłów PH 
„Szaniec” stworzyli oni zespół, który 
projektuje najpiękniejsze metalowe 
odznaki harcerskie w Europie, zabiegają o 
nie kolekcjonerzy z całego kraju. 
Oczywiście poczta nie zaprzestała 
wydawać kartek pocztowych, tworzy je dla 
wszystkich środowisk harcerskich naszej 
Chorągwi. Oczywiście są to projekty i 
wykonanie pocztowców z PH 28 
„Szaniec”. 
Dh Marek Stochmiałek przygotował 40 – 
lecie swojej poczty z iście „królewskim” 
rozmachem. Został z tej okazji wybity 
pamiątkowy medal. Poczta Polska wydała  

       
 
 
 
 
 

na tę okazję 
kartkę beznominałową i okolicznościowy 
datownik (kartka i datownik są projektu 
dh pwd Macieja Syrka) oraz znaczek 
personalizowany dh Marka. 
W klubie 4 Regionalnej Bazie 
Logistycznej nie tylko obchodziliśmy 
urodziny Markowej Poczty, ale też odbyło 
się XXI Międzynarodowe Spotkanie 



Kolekcjonerów i Skautowych „Sroka” i 
Ogólnopolski Zlot Posterssingowy. Na 
obie te imprezy Poczta Polska wydała 
okolicznościowy datownik (projektu Pani 

Joanny Rupnickiej) 
 

 
 
 
 
 
 

Posterssingowcy 
zrobili nam wielką nie- 
spodziankę wydając 
dwie bardzo ładne 
pocztówki. 

Swoje stoisko wystawiła równierz Poczta 
Polska. 
Jak na każdych uro- dzinach nie mogło 
zabraknąć muzyki, którą zapewniła nam 
na swoim koncercie Harcerska Grupa 
Artystyczna „Liminis”. 
Oczywiście dh Marek Stochmiałek zadbał, 
również o niespodzia-  
nki. Wykonano  
żetony z brązu 
przedstawiono na 
nich datowniki 
okolicznościowe wraz 
z nazwiskami ich 
projektantów. 
Następną i jeszcze większą niespodzianką 

było wręczenie 
pamiątkowych medali 
wybitych z okazji 40 – 
lecia Poczty Harcers- 
kiej nr 28 „Szaniec”. 
W organizacji 40 – 
tych urodzin Poczty  

„Szaniec” i w obu spotkaniach w klubie  
4 RBLog. pomagali: Szefowa dh Marka 
Stochmiałka – Katarzyna Stochmialek, 
instruktorzy Kręgu Instruktorskiego 
„Bumerang” – dh. hm Małgorzata 
Ziółkowska, dh hm Jarosław Ziółkowski, 
dh hm Michał Kowalczyk oraz naczelnik  
PH nr 159 Wrocław III „Harcownicy” 
phm Zenon Doruch HO (również 

instruktor KI „Bumerang”). 
Ogłaszam wszem i wobec, że dh hm 
Marek Stochmiałek HR jest instruktorem 
Hufca Wrocław im. Polonii Wrocławskiej. 
Kto nie był na tych urodzinach niech 
żałuje !!!    

 
 

Jeszcze jedna rocznica ! 
 

O mały włos zapomniałbym o ważnej 
rocznicy bardzo mocno związanej z dh hm 
Tadeuszem Ulińskim. Trzydzieści lat  
temu dh Tadeusz złożył wniosek Poczty 
Harcerskiej „Szaniec” o uznanie dnia 6 
sierpnia Dniem Poczty Harcerskiej. Został 
akceptowany przez Przewodniczącego 
ZHP druha harcmistrza Stefana 
Mirowskiego , a druh Naczelnik hm. 
Ryszard Pacławski ogłosił to w swoim 
rozkazie L.9/92 z dnia 19.06.1992 r. 
6 sierpnia został Dniem Poczty 
Harcerskiej. Od tego dnia wszystkie 
Poczty Harcerskie w Polsce i za granicą 
starają się wydawać okolicznościowe 
kartki, koperty, znaczki i stemple z tej 
okazji. I tak od trzydziestu lat w sierpniu 
dzięki Naczelnikowi Poczty Harcerskiej 
„Szaniec” druhowi harcmistrzowi 
Tadeuszowi Ulińskiemu mamy swoje 
święto.  

 

Zaprezentowane 
obok kartki 
wydała Poczta 
Harcerska nr 159 
Wrocław III 
„Harcownicy”. W 
mojej kolekcji 

posiadam wiele kartek i znaczków Poczt 
Harcerskich wydanych z tej okazji. I 
myślę, że ta tradycja będzie miała dalszy 
nieprzerwany ciąg. 
 

Phm Zenon Doruch HO 
 
 
 



Czterdzieści lat minęło WKI JW 
1245. Wrocław 
1981 – 1982 
 
Nie mam pojęcia jak to 
się w pułku zaczęło. Po 
prostu nie pamiętam jak 
się zgadaliśmy. Ale efekt 
był taki, że w 10 Saskim 

Pułku Łączności (JW 1245) we 
wrocławskiej Leśnicy  powstał w maju 
1981 roku Wojskowy Krąg Instruktorski 
ZHP. 
Na samym 
początku po- 
trzebowali – 
śmy zgody 
dowódcy 
pułku (płk 
Aleksandra 
Kubery) na istnienie Kręgu (udało się). 
Następnym krokiem było zgłoszenie i 
powołanie Kręgu rozkazem Komendanta 
Hufca Wrocław – Fabryczna co nastąpiło 
22 maja 1981 roku rozkazem L.5/81. W 
skład Kręgu weszli: phm Zenon Doruch, 
phm Jerzy Krasoń ( phm od 15.10.82 r.), 
ś.p. pwd Andrzej Ziętek (pwd od 9.11.82 
r.), org Tadeusz Konstańciuk, org 
Zbigniew Drewniak (obaj org od 9.03.82 
r.) oraz wędrownik Stanisław Kuńczał. 
Wpadliśmy na pomysł założenia drużyny 
harcerskiej z dzieci Kadry Pułku. 
Dostaliśmy na to zgodę Dowództwa, a w 
bonusie pomieszczenie na harcówkę i 

stałe przepustki z pozwoleniem w rozkazie 
pułkowym na wyjścia już w piątki po 
południu.  
Barwami drużyny były śliwkowe chusty z 
wyszytym na nich żółtym emblematem 
„Bratniego Słowa” (gazeta KIHAM –u). 
Harcówkę wyremontowaliśmy własnymi 
rękoma (o harcówce, chuście i drużynie to 

całkiem inna historia). Pomimo 
wprowadzenia Stanu Wojennego zbiórki 
Kręgu w miarę możliwości odbywały się w 
harcówce (wszyscy byliśmy w pułku). 
W lipcu 1982 r. wyszedłem do cywila, a 9 
lipca zostałem zwolniony z funkcji 
Przewodniczącego Kręgu. Do cywila w 
lipcu wyszliśmy wszyscy. 
W tym roku mija 41 lat od powstania WKI 
i 40 lat od jego rozwiązania. Mimo 
upływu czasu we trzech utrzymujemy cały 
czas kontakt (Zbyszek, Jędrek i piszący 
ten krótki  artykuł) 

phm Zenon Doruch HO 

 
 

Sprostowanie !!! 
 

W poprzednim numerze „Harcownika” w 
artykule „Z pocztowej skrzynki” chochlik 
drukarski zrobił psikusa. Zamiast  
napisać, że datownik okolicznościowy 
będzie stosowany w dn. 10.09.2022 r. 
napisał 12.09.2022 r. 
Redakcja za chochlika przeprasza ! 

 
 

 
„Magia Świąt to 
dziecięca wiara 
w Świętego 
Mikołaja. 
Spokojna 
rozmowa z 
bliskimi obok 
kominka. 
Rozleniwiony 

telefon, zaspany budzik. 
I śnieg który nie jest 
utrapieniem. 
Zdrowych i Wesołych Świąt 
Bożego Narodzenia, 
szczęśliwego Nowego 2023 
Roku.  
Życzy PH nr 159  
Wrocław III „Harcownicy” 
oraz redakcja „gazety” z tym 
samym tytułem !!! 
 


