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 Rozpoczęcie każdego nowego roku wywołuje pewien niepokój, ale w większym 

jeszcze stopniu    budzi w nas nadzieję.  Nadzieję, na to, że będzie on wyjątkowy,  że 

przyniesie realizację naszych planów – tych malutkich, ale też i tych całkiem wielkich.  

Drogie Druhny i Druhowie 

z serca , życzymy Wam Bardzo Udanego Roku. 

Niech wszystko się dobrze układa zarówno w życiu osobistym  

jak i na naszym harcerskim szlaku. 

Prezydium  
Wielkopolskiej Rady Kręgów  

Starszyzny Harcerskiej i Seniorów 
 

SENIORZY  
ARTYKUŁ DYSKUSYJNY 

W harcerstwie dużą aktywnośd wykazują seniorzy skupieni w kręgach, jako jednostki hufca. Są 
harcerki i harcerze, którzy z powodu wieku , a raczej stanu zdrowia nie są w stanie uczestniczyd w 
życiu kręgu – uczestniczeniu w zbiórkach. Wobec tego często nie opłacają składek członkowskich. W 
myśl Statutu ZHP nie opłacenie składek jest podstawą do skreślenia z listy członków. Jest pytanie, co z 
takimi seniorami zrobid? Są to często osoby, które dużo zdziałały dla harcerstwa i harcerstwem nadal 
żyją. Spotkałem się , że takim nadawano tytuł członka honorowego kręgu, chociaż Statut ZHP tego nie 
przewiduje. Również w niektórych organizacjach nadawany jest tytuł honorowego prezesa czy 
przewodniczącego, chociaż w statutach tych organizacji taki tytuł nie istnieje. Przykładowo, w 
Stowarzyszeniu Elektryków Polskich, do którego należę, nadają tytuł zasłużonego seniora SEP, z tego 
m.in. zwolnieni są z płacenia składek członkowskich. Czy osobom , którym nadano tytuł członka 
honorowego kręgu nie zwolnid z płacenia składek i tym samym nie wykazywad ich w ewidencji do 
hufca dla postępowania w zgodności z obecnym statutem? Przecież nie było by ludzkie i tym samym 
harcerskie, żeby ich za życia wykreślid z harcerstwa . Może poruszony przeze mnie temat nadawał by 
się do wprowadzenia do Statutu ZHP przy jego aktualizacji? Drugi problem to uczestniczenie w 
zbiórkach kręgu współmałżonków. Częśd seniorów żeby uczestniczyd w zbiórkach kręgu,. ze względu 
na stan zdrowia przychodzą na zbiórki z współmałżonkiem. Chod nie należą oni do harcerstwa to z 
czasem tak są zintegrowani, że uważani są za członków kręgu. Kręgi są jednostkami organizacyjnymi 
ZHP (§ 30,pkt 1, ust.1) Statutu ZHP . (W dalszej części gdy w nawiasach podawany jest §, pkt i ust. to 
dotyczy Statutu ZHP uchwalonego na Zjeździe 4.12.2011 r.) Wg § 4, pkt 1 ust.1 ZHP zrzesza swoich 



członków. Wg § 15, pkt.1 żeby zostad członkiem ZHP wymagane jest wyrażenie woli przynależności 
do ZHP. Z tego wynika, że współmałżonek może byd harcerzem, a tym samym zostad członkiem 
kręgu. ale jest zobowiązany do płacenia składek członkowskich. W myśl § 17,pkt.2 żeby byd 
harcerzem wymagane jest złożenie Przyrzeczenia Harcerskiego. W Statucie ZHP nie ma ograniczenia 
górnego pułapu wieku, żeby zostad harcerzem. Statut ZHP w § 24, ust.4 podaje, że członkowstwo ZHP 
ustaje na skutek nieopłacenia podstawowej składki członkowskiej w określonym terminie. W innych 
dokumentach ZHP określony jest ten termin. Można jednak powiedzied, że byd harcerzem czy 
harcerką, to niekonieczna jest przynależnośd do ZHP. Powyżej poruszyłem dwa tematy do dyskusji. 
Może są jeszcze inne? Jest nasze czasopismo SENIOR, a w nim może wyłonid się dyskusja na 
poruszane i inne zagadnienia.  

                                       phm. Zbigniew Pawuła II HKS im. Tadeusza Kościuszki -Hufiec Poznao-Jeżyce.  
e-mail: zb_pawula@o2.pl  

2.   Z  ŻYCIA KRĘGÓW: 
 

Harcerska wigilia w Roku Paoskim 2014 w Słupcy W dniu 9 
grudnia 2014 roku w Cameleonie w Słupcy spotkali się członkowie 
Harcerskiego Kręgu Seniorów Związku Harcerstwa Polskiego 
Słupcy.  Zaszczycił  swą  obecnością naszą wigilijną zbiórkę hm. 
Aleksander Skulski   z  Gniezna, zastępca komendanta 
Wielkopolskiej Rady Harcerskich Kręgów Starszyzny i Seniorów.  
Zapaliliśmy uroczyście wigilijną świecę. Komendant Kręgu 

odczytał  Ewangelię o Narodzeniu Paoskim (wg św. Łukasza 2, 1-20). Złożył obecnym, ich 
rodzinom i wszystkim przyjaciołom, do których podczas świąt dotrzemy najserdeczniejsza 
życzenia świąteczne a także podziękowania.  Kolęda „Gdy się Chrystus rodzi” poprzedziła 
ceremonię  łamania się opłatkiem. Indywidualne składaliśmy sobie szczere najlepsze 
życzenia, szczególnie zdrowia, ale także,  by każdy poranek zapowiadał przeżycie czegoś 
wielkiego, by zbliżające się święta i Narodzenie Paoskie wskazywały nam najlepsze drogi w 
naszej harcerskiej działalności. Siedliśmy do wspólnej kolacji. Na stole pojawiały się 
tradycyjne potrawy, śpiewaliśmy kolędy ze śpiewnika specjalnie przygotowanego na wigilijny 
wieczór przy akompaniamencie akordeonu, na którym grał pwd. Stefan Miętkiewicz.  Z tego 
miejsca pozdrawiamy naszych przyjaciół: Seniorów skupionych w Kręgach Wielkopolskiej 
Rady Harcerskich Kręgów Starszyzny i Seniorów, Wspólnoty Skulskiej, Władze Związku i  
Chorągwi Wielkopolskiej, władze harcerskie Hufca Konin, przyjaciół z wspólnych wędrówek 
po Polsce i ogólnopolskich złazów seniorów, spotkao organizowanych przez WSiS GK ZHP,  
Instruktorów harcerskich a nade wszystko Zuchów, Harcerz i Harcerzy Starszych. Harcerskim 
Kręgiem i pieśnią zakooczyliśmy wigilijne spotkanie w Roku Paoskim 2014.                                                                                           

                                                                                                            hm. Władysław Szymaoski 
Druhny i druhowie Harcerskiego Kręgu Seniorów Ziemi Trzemeszeoskiej spotkali się w 
dniu 9 grudnia 2014 roku na tradycyjnym 17 już opłatku w restauracji ,,Czeremcha". 
Przybyli zaproszeni goście : pan Krzysztof Derezioski- burmistrz Miasta i Gminy , jego 
zastępca pan Dariusz Jankowski i były przewodniczący Rady Miejskiej pan Wiesław 
Pokorski. Obecna była komendantka Hufca ZHP Trzemeszno hm. Stanisława 

Szymaoska i hm. Aleksander Sekulski z-ca Przewodniczącego Wlkp. Rady KSH i S. Po powitaniu przez 
komendanta kręgu pwd. Ireneusza Kasprzyka przełamaliśmy się opłatkiem składając sobie życzenia 
świąteczne i noworoczne. Ks. Radek przekazał życzenia od ks. proboszcza Piotra Kotowskiego. 
Druhnie pwd. Danucie Dorywalskiej i druhowi phm. Henrykowi Góralczykowi wręczone zostały 
okolicznościowe dyplomy z okazji ukooczenia 85 lat. Było gromkie ,,100 lat" i życzenia długich lat w 
zdrowiu. Czas szybko upływał przy śpiewie kolęd i wspomnieniach. pwd. Ireneusz Kasprzyk. 

 



   W dniu 12 grudnia 2014 r. po raz 6 członkowie Kręgu SHiS Kręgu " Damy Radę" im. 
F. Tylmana w Wągrowcu zebrali się na zbiórce wigilijnej. W zbiórce uczestniczyło 24 
członków kręgu. Spotkanie rozpoczęło się apelem, na którym powitano 
zaproszonych gości : v-ce starostę powiatu wągrowieckiego pana Michała 
Piechockiego, ks. prałata Andrzeja Rygielskiego, prezesa Zarządu Bractwa 

Strzeleckiego- Brata Bogdana Gajewskiego, Komendanta Hufca ZHP w Wągrowcu- hm. Krystiana 
Jabłkowskiego. Po apelu zasiedliśmy do tradycyjnej kolacji, podczas której podzieliliśmy się opłatkiem 
składając sobie wzajemnie życzenia. Zaproszeni goście w ciepłych słowach wyrazili swoje 
zadowolenie i deklarowali pomoc dla kręgu i harcerzy. Wspólnie śpiewaliśmy kolędy i piosenki 
harcerskie do późnych godzin przy muzyce akordeonowej pana Bogdana Gajewskiego ze Skoków. W 
czasie zbiórki komendant kręgu hm. Jerzy Mianowski nakreślił propozycje do dalszej pracy kręgu w 
nowym roku.                                                                                                        pwd. Małgorzata Suchanecka 

   3.    R E L A C J E :  
96 ROCZNICA POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO   W godzinach popołudniowych 

w dniu  27 grudnia 2014 roku przy pomniku poświęconym Harcerzom Wielkopolskim poległym w 
walkach o niepodległośd 1918 – 1920 na poznaoskiej Malcie odbył się apel harcerski.  Po odśpiewaniu 
Hymnu Harcerskiego został odczytany rozkaz Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej oraz Apel 
Pamięci. następnie Komendant Chorągwi i delegacje harcerskie złożyły kwiaty od pomnikiem. Apel 
zakooczono wspólnym kręgiem. 
W uroczystościach w Poznaniu 
uczestniczyli: Komendant Chorągwi hm. 
Tomasz Kujaczyoski,  z-ca komendanta 
hm. Janusz Wolski, przewodniczący 
WRPH hm. Ryszard Wosioski, 
przewodniczący WRKSHiS hm. Paweł 
Napieralski, Drużyna Reprezentacyjna 
Chorągwi, 3 DH im. Powstaoców  Wlkp. 
przy Gimnazjum w Mikstadt - Hufiec 
ZHP Ziemi Ostrzeszowskiej, 11 WDH z 
Kępna, Drużyna Wędrownicza 
„Wataha”  z Wielowsi – Hufiec Ziemi 
Ostrzeszowskiej, 15 DH im. Marii 
Konopnickiej z Grabowa n/Prosną, 11 
Drużyna Wędrownicza „INKA” z 
Ostrzeszowa, reprezentacja Hufca 
Rawicz, 2 PDH  - Hufiec Poznao-Nowe 
Miasto, 46 PDH – Hufiec ZHP Poznao-
Nowe Miasto oraz przedstawiciele 
kręgów seniorów: Dziewiątacy - Hufiec 
ZHP Poznao-Wilda, Owar  Hufiec ZHP 
Poznao – Nowe Miasto, HKS 10 PDH 
Hufiec ZHP Poznao – Nowe Miasto, HKS  
8 PDH  Hufiec ZHP Poznao- Grunwald, 
HKS Wilki Morskie  - Kiekrz. 

 

 
5. I N F O R M A C J E :  
DYPLOMY JUBILEUSZOWE DLA SENIORÓW I STARSZYZNY HARCERSKIEJ. 
Zgodnie z przyjętym od dawna zwyczajem mamy możliwośd występowad do Naczelnika ZHP o dyplom 
okolicznościowy dla członków naszych kręgów z okazji jubileuszu 80, 85, 90, 95 i 100 lat. Aby 
usprawnid nasze działania w tym zakresie, prosimy komendantów kręgów o wystąpienia z wnioskiem 



do Wydziału z wyprzedzeniem półrocznym. Listą swoich jubilatów należy wysład w terminie do 30 
stycznia na okres pierwszego półrocza i do 30 czerwca na okres do kooca roku i styczeo następnego 
roku. Jeżeli wnioski wpłyną w innym terminie będą załatwiane okazjonalnie z innymi dyplomami.  
Imiona i nazwiska proszę pisad drukowanymi literami zaznaczając płed jubilata – druhna, druh. Gdy 
otrzymujemy zapis np.: Władysława przy nie odmieniającym się nazwisku, nie wiemy czy jest to  
druhna Władysława, czy też dyplom jest dla druha Władysława. Wydział zamierza wprowadzid w 
przyszłym roku dyplomy okolicznościowe dla instruktorów naszych Kręgów pełniących nieprzerwanie 
służbę instruktorską 50, 55, 60,65 i 70 lat. Lata służby powinny byd  udokumentowane w książeczce 
służbowej lub potwierdzone przez komendanta Hufca lub Chorągwi. 
Wnioski na te dyplomy należy składad w terminach dyplomów jubileuszowych. 
                                                                                                                                    hm. Władysław Setniewski 

WYPOCZYNEK W HOM PUCK.  Tradycyjnie po zakooczeniu Rajdu Rodło, proponujemy 

seniorom wypoczynek w Harcerskim Ośrodku Morskim w Pucku w dniach 24 -29 maja 2015. W 
programie pływanie jachtami po Zatoce Puckiej, zwiedzanie północnych Kaszub, kominki harcerskie. 
Koszt pobytu 350 zł/ osobę. Zaliczkę w wysokości 100 zł należy wpłacid w terminie do 30 marca 2015 

r. na konto:               Harcerski Ośrodek Morski,  ul. Żeglarzy 1, 84-100 Puck 

Nr konta: BS Puck: 96 8348 0003 0000 0000 3896 0001 
Pozostałą kwotę odpłatności regulujemy po przyjeździe do Ośrodka w Pucku. 
 

Wypoczynek w Domu Harcerza w Gdaosku.  Jako nową formę wypoczynku po Rajdzie 

Rodło, proponujemy pobyt w Domu Harcerza w Gdaosku w dniach 24 - 29 maja ze spacerami po 
mieście, nad morzem. Zapewniamy opiekę ze strony członków HKS Korzenie. Koszt pobytu 375 
zł/osobę, zakwaterowanie w pokojach 2-3 osobowych. Warunkiem uruchomienia takiej formy to 
grupa min. 20 osób. (Można wybrad inny termin wypoczynku poza wakacjami) Zgłoszenia na rajd oraz 
wypoczynek w HOM i w Domu Harcerza proszę kierowad w terminie do 30 marca 2015 r. na adres:  
hm. Bogdan Radys, ZHP Chorągiew Gdaoska  ul. Za Murami 2/10, 80-823 Gdaosk, lub pocztą 
elektroniczną: bradys@op.pl  Informacja tel.: 58/3067676; 501505024 
 
 

 

1% DLA CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich o przekazanie 1% 

podatku dla Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, jako organizacji pożytku 

publicznego. Środki, które przypiszecie nam Państwo w swoich 

rozliczeniach rocznych PIT za rok 2014 pozwolą na realizację 
naszego programu wychowawczego, który od ponad 100 lat jest 

sprawdzoną metodą kształtowania młodych ludzi. 

W wypełnieniu właściwego druku PIT ułatwi program e-pity 
dedykowany dla naszej organizacji. Program umożliwia przekazanie 

deklaracji przez internet. Wystarczy kliknąć na obrazek z lewej 

strony - włączy się strona z programem. 
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