
         

 
NR 102(12)2014                                                               GRUDZIEO  2014 

Druhno i Druhu, Przyjacielu Harcerstwa ! 

 Abyśmy w grudniu 2015 roku  mogli powiedzieć :  
Właśnie mija bardzo dobry rok. Wszystko co sobie zaplanowaliśmy udało się zrealizować. 
Do grona naszych niezawodnych przyjaciół dołączyło kilka nowych osób, odkryliśmy „nowe 
szlaki” i przeżyliśmy wiele wspaniałych przygód. W dodatku zdrowie nam cały czas 
dopisywało. 
      Teraz na czas zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wszystkim życzę wielu 
pięknych wzruszeń, radości, ciepła płynącego od osób bliskich, spokoju i czasu potrzebnego 
do snucia wielkich planów na przyszłość. 

W imieniu 
Prezydium Wielkopolskiej Rady 

Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów 
hm. Paweł Napieralski 

 

1. J U B I L E U S Z E : 

  30 lat braterstwa w Harcerskim Kręgu Seniorów w Buku. Uroczystości rocznicowe są 

okazją do przypomnienia działalności ludzi, organizacji, ich zasług, okazania szacunku i serdecznych uczud 
wdzięczności tym, którzy na nie zasłużyli.  Po 36 latach harcerskiej rozłąki /bowiem w 1948 r. praktycznie 
skauting rozwiązano/ na apel dh hm Henryka Blimela i komitetu organizacyjnego spotkaliśmy się w dniu 15 
grudnia 1984 r. w świetlicy „Wawinu” przy choince aby dalej kontynuowad prace w harcerstwie. Na pierwszej 
stronie kroniki Kręgu śp. Józek Mioski pod powyższą datą napisał „Pierwsze nasze spotkanie po latach” i dalej 
cytat z przyrzeczenia harcerskiego „Mam szczerą wolę całym życiem pełnid służbę Bogu i Polsce”. Na pierwszą 
zbiórkę przybyły 42 osoby – byli harcerze i harcerki /zdjęcie nr 4/, dh Blimel wygłasza gawędę, mówi z nadzieją i 
wiarą o organizującym się Kręgu. Zgodnie z programem dh Blimel zostaje jednogłośnie wybrany na 
Komendanta Kręgu i sprawuje tę funkcję przez 19 lat. Na  patrona wybieramy phm Tadeusza Wojtczaka, który 
po wkroczeniu w 1939 r. do Polski wojsk niemieckich zorganizował „Szare Szeregi” aby przeciwstawid się 
germanizacji. W 1943 r. zostaje aresztowany przez Gestapo i zamordowany przez Niemców w 1944 r. razem z  



Komendantem hm Florianem Marciniakiem i 23 działaczami harcerstwa Wielkopolskiego w obozie zagłady w 
Gross Rossen. 
 Nasz Krąg systematycznie zwiększał swoje szeregi. Na początku lat 90-tych było nas 72 członków /26 
mieszkało w Buku, 40 w Poznaniu i 6 w innych miejscowościach/. Nasze wnuki towarzyszyły nam nie tylko na 
obozach harcerskich ale i na biwakach, zbiórkach okolicznościowych oraz w naszej stanicy /harcówce/ w 
Żarnowcu. Stanicę wyremontowaliśmy sami po pozyskaniu części czworaka w Żarnowcu od dyr.  Kościuszki. 
Łataliśmy dziury w podłogach i ścianach, remontowaliśmy piece, wymienialiśmy okna i drzwi oraz 
wymalowaliśmy wszystkie pomieszczenia. Uroczystego otwarcia harcówki dokonano w „Dnii Harcerza” w 1989 
r. Od 2000 r. korzystamy z pomieszczeo Ośrodka ZHP w Buku i Rybojedzku. W ostatnich dwóch latach 
spotykaliśmy się też w świetlicy „Pod Wiatraczkiem” na Osiedlu 700-lecia.  W pierwszych latach działalności 
Kręgu w strukturach organizacyjnych mieliśmy sekcje ds. kulturalno-oświatowych, historyczną, wydawniczą, 
turystyczno-krajoznawczą, stanowisko do spraw naboru do Kręgu oraz asystenta do spraw socjalnych.  
 Organizowaliśmy wycieczki szlakiem „Orlich Gniazd”, „Książąt Piastowskich” i po ziemi wielkopolskiej.  
Sekcja wydawnicza popularyzowała książki autorstwa dh hm H. Blimela pod tytułem „Okupacyjne harce” 
wydane w nakładzie 700 egz. we wrześniu 1991 r. oraz „Wspomnienia bukowskiego harcerza z lat 1945-1947” 
wydana w nakładzie 400 egz. w kwietniu 1994 r. Autor przedstawia przeżycia własne oraz harcerzy z czasów 
okupacji i okresu powojennego. W/w książki przekazaliśmy do Komendy Chorągwi, hufców, drużyn harcerskich, 
bibliotek oraz osób zainteresowanych.  Wydano jednodniówkę z okazji 70-lecia harcerstwa bukowskiego oraz z 
obozu harcerskiego w Karpaczu. Wydaliśmy śpiewniki harcerskie pt. „Bukowskie Junki” w 1987 r. oraz II 
wydanie w 1997 r. Do śpiewnika II wydania włączono 183 piosenki harcerskie i okolicznościowe.  
Dh Blimel opracował „Kalendarium historyczne” za lata 1984-2003, a ja od 2004 do 2014 r. 
 Nasza działalnośd zarejestrowana jest w prowadzonych kronikach i foto kronikach. Znaczną częśd zdjęd 
wykorzystywano z okazji rocznic harcerskich i wystaw okolicznościowych ludzi zasługujących na pamięd np. 
rocznic dh phm Tadeusza Wojtczaka, hm Jana Poplewskiego, hm. Floriana Marciniaka. Pamiętaliśmy o 
zasługach Emilii Szczanieckiej w 200 rocznicę urodzin,                 doktora  Marcinkowskiego, płk. Kazimierza 
Zenktelera oraz innych, którzy walczyli o naszą niepodległośd. Akcentujemy rocznice historyczne takie jak: 
Konstytucji 3 Maja, Wiosny Ludów, Powstania Wielkopolskiego i Warszawskiego, pamięci I i II wojny światowej i 
inne. 
Wspomnę o 200 rocznicy urodzin płk. Andrzeja Niegolewskiego, którą zorganizowaliśmy w Niegolewie dla 
społeczności lokalnej i władz administracyjnych Opalenicy. Gawędę przy ognisku prowadził Zygmunt Duda, a 
nasz Krąg śpiewem chóralnym i solowym uświetnił uroczystośd /członkiem Kręgu był śp. Marian Kondella 
solista opery poznaoskiej/. Zakooczenie obchodów rocznicowych Niegolewskich nastąpiło w kościele św. 
Wojciecha  w Poznaniu.  Uroczystości rocznicowe Niegolewskich powtarzaliśmy parokrotnie m. in. w Domu 
Kultury dla młodzieży szkolnej w Buku oraz na Skałce w Poznaniu w podziemiach zasłużonych Wielkopolan.  
 Godzi się wspomnied o pierwszym biwaku w Żarnowcu w 1985 r. połączonym z uroczystościami 70-
lecia harcerstwa bukowskiego. Na Placu Przemysława w Buku na frontowej ścianie domu, w którym mieszkał 
nasz Patron dh phm. Wojtczak nastąpiło odsłonięcie jego popiersia. W zorganizowanej wystawie przedstawiono 
historię harcerstwa bukowskiego. W uroczystościach brali udział  przedstawiciele Komendy Głównej ZHP, 
Chorągwi Wielkopolskiej, władz administracyjnych miasta i społeczności bukowskiej. 
 W 2011 r. na pomniku Szarych Szeregów zamontowaliśmy tablicę pamiątkową następującej treści 
„Urna z ziemią przywiezioną przez harcerzy bukowskich z obozu koncentracyjnego Gross Rosen miejsca zagłady 
wielu harcerzy m. in. Floriana Marciniaka twórcę i Naczelnika Szarych Szeregów oraz naszego patrona phm 
Tadeusza Wojtczaka Komendanta Szarych Szeregów w Buku zamordowanych wiosną 1944 r.”. Dh Witold przy 
pomniku posadził drzewo bukowe, które jest w herbie naszego miasta, a  przy nim umieszczona tablica 
informacyjna następującej treści „Buk ten im. Czuwaj zasadzono w roku 2011 w 100-tną rocznicę powstania 
Związku Harcerstwa Polskiego oraz 95-tą rocznicę założenia I-szej drużyny harcerskiej im. Bartosza Głowackiego 
w Buku”. W podpisie – Harcerski Krąg Seniorów w Buku. Podobnych imprez w okresie 30-lecia mieliśmy wiele 
np. zorganizowaliśmy lub uczestniczyliśmy w 48 rocznicach harcerskich lub patriotycznych świętach 
rocznicowych ludzi zasługujących na to wyróżnienie. 
 Jednym z elementów integrujących Krąg były letnie obozy harcerskie. W pierwszych latach działalności 
Kręgu trwały 2 tygodnie i odbywały się: w Górach Stołowych, Beskidzie Tatrzaoskim, Pieninach, Karpaczu, na 
Mazurach i we Władysławowie. Ostatnie lata ze względu na naszą sprawnośd fizyczną obozy organizowaliśmy 
przy jeziorach na Ziemi Wielkopolskiej i Lubuskiej – Rudno, Zajączkowo i Niesulice. Trwały 8 dni. W pierwszych 
obozach uczestniczyło ponad 30 osób. Codziennie wyjeżdżaliśmy w teren, aby poznad miejscowe środowisko, 
ludzi i ich historię. Ostatnio pozostały nam krótkie spacery, a przy ognisku nawiązywanie do kuriozalnych 
wydarzeo w naszej historii i poruszanie problemów dnia codziennego. Obozy harcerskie organizowaliśmy 
nieprzerwanie każdego roku od 1985 r.  



 Na przestrzeni 30 lat odbyliśmy 210 posiedzeo Rady Kręgu i 175 zbiórek. Treścią Rad Kręgu i zbiórek 
były sprawy dotyczące: planów pracy i analizy wykonawstwa zadao, przygotowao do spotkao 
okolicznościowych, lokalizacji i programów pracy na obozach, biwakach, pracy przy remoncie harcówki, nauki 
śpiewu, wystaw rocznicowych, samokształcenia oraz inne wynikające z aktualnych potrzeb. Rady Kręgu 
najczęściej poprzedzały zbiórki i odbywały się w Żarnowcu, na Cytadeli, Ratajach, w Komendzie Chorągwi, w 
harcówce Ośrodka ZHP w Buku, Rybojedzku i świetlicy „Pod Wiatraczkiem” u dh Bożenki. Zbiórki harcerskie 10-
krotnie miały charakter sprawozdawczo-wyborczy. Obecnie zbiórki nazywamy spotkaniami przy kawie i 
piosence. Pamiętamy również o naszej braci harcerskiej, która przeszła  na „Wieczną Wartę”. Postawiliśmy 
kamieo narzutowy z tablicą nagrobną i krzyżem harcerskim na grobie dh hm. Jana Poplewskiego na cmentarzu 
jeżyckim w Poznaniu oraz 5 krzyży harcerskich na mogiłach naszych druhów. Przedstawiciele naszego Kręgu 
uczestniczą w apelach na Forcie VII, zlotach Jaworzników i przy odprowadzaniu naszych członków na miejsce 
wiecznego spoczynku.. Odprowadzamy ich ze sztandarami. 
 Już po raz 30 dzielimy się opłatkiem przy choince, zawsze w serdecznej i miłej atmosferze. Na naszych 
spotkaniach oprócz kolęd i piosenek harcerskich w przeszłości wyświetlaliśmy też filmy, były gawędy wigilijne, 
wystawialiśmy jasełki m. in. Rydla „Betlejem polskie”, również druhna Bożenka ze swoją „Słoneczną Gromadą” 
upiększała nasze spotkania wystawianymi jasełkami. Ponadto nagradzaliśmy jubilatów Kręgu, którzy ukooczyli 
70, 80, 85 i 90 lat dyplomami gratulacyjnymi z Głównej Kwatery ZHP w Warszawie i Komendanta Chorągwi 
Wlkp. ZHP oraz  wiązankami kwiatów. Gromkie 100 lat podnosiły nastrój wydarzenia. 
 Przedstawiłem tylko najważniejsze wydarzenia z 30-lecia naszej działalności, naszych przeżyd, wzruszeo 
radosnych i smutnych. Wydarzenia w układzie chronologicznym są zawarte w kalendarium historycznym Kręgu 
Starszyzny Harcerskiej i Seniorów.                                                                                                           HR Jan Suchorski 

     2.  Z ŻYCIA KRĘGÓW: 

Dnia 23 października 2014 roku, delegacja instruktorów seniorów z Kręgu Instruktora 
Seniora „WARCIANIE” przy Komendzie Hufca ZHP w Śremie, udała się do Miejskiego Parku 
Ekologicznego im. Włodzimierza Puchalskiego w Śremie, aby złożyd wiązankę kwiatów i zapalid znicz 
pamięci, przy tablicy zasłużonych instruktorów ZHP, którzy odeszli na wieczną służbę. Jest to miejsce 
szczególne dla śremskich harcerzy, w którym organizowane są wieczornice i okolicznościowe zbiórki. 
Centralnym punktem jest głaz z tablicą a w kręgu posadzone są drzewa. Następnie instruktorzy 
seniorzy udali się na śremskie cmentarze, żeby zapalid światło pamięcią na grobach instruktorów ZHP. 
Na płytach nagrobnych zostały ustawione znicze, na których była naklejka z lilijką i herbem Śremu 
oraz napis:     „zuchy, harcerze, instruktorzy  pamiętamy”.                                    hm. Feliks Królikowski                                                                                               

ANDRZEJKI -  II KSH i S  Poznań-Jeżyce  w dniu 29 listopada 2014 r w Harcówce na 

Winiarach przy ul. Widnej  zorganizował tradycyjny Wieczór Andrzejkowy, w którym udział wzięli 
druhny i druhowie II Kręgu ,sympatycy harcerstwa i goście, oraz zaproszeni druhny i druhowie z   I 
HKS Jeżyce. 
      Komendant II Kręgu dh. hm.  Bogusław Olejniczak od samego początku spotkania wprowadził miły 
ogniskowy nastrój,  przy  gitarze  wszyscy śpiewali na głosy najładniejsze harcerskie piosenki. Druhna 
Basia Nowacka też już tradycyjnie zadbała o smaczne przekąski ,kawę ,herbatę i pączki. Następnie,   
nadszedł czas na tańce. Druh Stanisław Andrzejczak zatroszczył się o świetną muzykę - ładne 
"kawałki" do tańca i nie po raz pierwszy można było podziwiać dobry sprzęt i  nagłośnienie.  Salę w 
Harcówce ustrojono tematycznymi dekoracjami, których autorem jest dh. Boguś Olejniczak.   Czas na 
zabawie i śpiewach tak szybko upłynął, że tradycyjne lanie wosku trzeba było  odłożyć  do następnego 
roku.                                                                                                               dh. Krystyna Krobska   

           5.   I N F O R M A C J E : 

 ŚWIATEŁKO BETLEJEMSKIE: odbędzie się w dniu 21 grudnia br. o godz. 
16.00 w Farze Poznaoskiej przy ul. Gołębiej.  Lampki opisane od Kręgów 

należy dostarczyd do bocznej kaplicy w dniu uroczystości  na 30 min. przed mszą św. Proszę pamiętad 
o kolejności odbioru lampek przy ołtarzu.  Środowiska harcerskie w tym Kręgi Seniora winny zgłosid 



swoje uczestnictwo w Biurze Komendy Chorągwi Wlkp. ZHP u dh. hm. Janusza Wolskiego do dnia  18 
grudnia 2014 r Tel. 618524874 lub na adres mailowy:  biuro@zhp.wlkp.pl 
 

 W dniu 27 grudnia br. mija 96 rocznica wybuchu POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 
1918/19. Komenda Chorągwi Wlkp. ZHP wraz z Hufcem ZHP Poznao-Nowe Miasto 
zaprasza członków Kręgów do wzięcia udziału w uroczystym apelu, , który odbędzie się o 
godz. 16.00 przy Pomniku Harcerskim na Malcie. Marek Woźniak, Marszałek 
Województwa Wielkopolskiego  zaprasza na tradycyjny koncert, organizowany z okazji 
96. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Bilety na to wydarzenie będzie można 

kupid za złotówkę od jutra, 10 grudnia 2014 roku w kasie Auli UAM przy ul. Wieniawskiego 1 w 
Poznaniu. Bilety będzie można kupid 10 – 14 grudnia, 18 – 19 grudnia, 22 -23 grudnia i 27 grudnia w 
godzinach otwarcia kasy w Auli UAM, czyli 13.00 – 17.00. 

 

- OPŁATEK  WIELKOPOLSKIEJ  RADY KSHiS  : 
zostanie zorganizowany w dniu 10 STYCZNIA 2015 ROKU  O GODZ. 11.00 w Śmiglu.   Liczymy  na   
obecnośd  przedstawicieli  Kręgów   z  całej   Wielkopolski.  Informujemy że  dla zainteresowanych 
będzie podstawiony autobus w Poznaniu. Zainteresowanych proszę o kontakt z dh. Pawłem 
Napieralskim. Koszt  spotkania w Śmiglu 25 złotych.  Opłatę za udział delegacji Kręg€ należy wpłacid 

na konto HKS Śmigiel w terminie do kooca grudnia br. Nr konta : Bank Spółdzielczy w Śmiglu 26 8667 0003 
0001 0520 2000 0010 z dopiskiem "opłatek" Wyjazd o godz. 9,00 z placu Mickiewicza w Poznaniu. Koszt 

przejazdu 25  zł. płatne w autobusie. Współorganizatorem i gospodarzem spotkania będzie  KRĄG  STARSZYZNY  
HARCERSKIEJ   IM. KS. JÓZEFA PONIATOWSKIEGO  HUFIEC  ZHP ŚMIGIEL .  

 

OPŁATEK WSPÓLNOTY SKULSKIEJ  
 zostanie zorganizowany w dniu 17 stycznia 2015 roku o godz. 11.00 w restauracja  przy 
MOSTOSTALU w SŁUPCY ul. Poznaoska 41 .Współorganizatorem spotkania będzie Krąg 
Seniorów w Słupcy.   UWAGA!  Organizujemy  transport mikrobusem . Chętnych proszę 
zgłaszad do dnia 16 stycznia 2015 r do dh. Pawła Napieralskiego Tel. 605-111-335 adres 
mailowy:  pawelnapieralski@wp.pl  Wyjazd o godz. 9,00 z placu Mickiewicza w Poznaniu. Koszt 

przejazdu 25  zł. płatne w autobusie.  

-  XXXI Harcerski Rajd Rodło Trasa Seniorów XXXI Rajdu Rodło odbędzie się w dniach 22-

24 maja 2015 r. i zakończy w Wejherowie. Zakwaterowanie zarezerwowano w  Powiatowym Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku, w pokojach 4 osobowych z łazienką.  
Program trasy seniorów:  
1. 20 maja: miejsce zbiórki -  Baza Obozowa Cedron ul. Kalwaryjska 9. w Wejherowie w godzinach 

popołudniowych. Seniorów z Dworca PKP Wejherowo odbierzemy mikrobusem. Mały 
poczęstunek, zwiedzanie Wejherowa, przejazd do Pucka na kolację i nocleg. 

2. 21 maja: wycieczka do wyboru dwoma trasami A lub B. 
A – Zamki i Pałace Północnych Kaszub 
B – Porty i przystanie nad Zatoką Pucką, w tym półwysep i miasto Hel. 

3. 22 maja: msza św., przejazd do Wejherowa na zakooczenie Rajdu.  
Koszt uczestnictwa 200,00 zł. prosimy przesład w terminie do 15. kwietnia na konto: ZHP CHORĄGIEW 
GDAOSKA, 80-823 GDAOSK ul. ZA MURAMI 2-10,  nr rach. 51 1160 2202 0000 0000 5248 0766 
                                                                                                             hm. Bogdan Radys  komendant HKS Korzenie 

 

ZAPRASZAMY NA NASZE STRONY  INTRNETOWE: 

Wydział Starszyzny Harcerskiej i 
Seniorów  GK ZHP Warszawa                - www.starszyzna.zhp.pl 
Komenda Chorągwi Wlkp. ZHP             - www.wielkopolska.zhp.pl 
Wielkopolska Rada Kręgów 

Starszyzny Harcerskiej i Seniorów        - www.seniorzy.zhp.wlkp. 
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