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

                 Jubilat – TRZYDZIESTOLATEK - Instruktorski Kręgu Seniorów i  
Starszyzny Harcerskiej „Dziewiątacy” z Poznania –Wildy  otrzymał proporzec. 
   Fantastyczną wiosenną pogodą powitał Ujazd seniorów harcerskich, harcerzy i 
zaproszonych gości. Spotkanie tutaj wyznaczyli sobie Druhny i Druhowie z 
Instruktorskiego Kręgu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej Dziewiątacy,  by wraz z 
przyjaciółmi  świętowad perłowy jubileusz utworzenia Kręgu i uroczyste nadanie 
proporca. Na placu przed świetlicą witał przybywających członek Kręgu  harcmistrz 
Zygmunt Olszak, który na co dzieo jest sołtysem Ujazdu. Na polecenie pełniącego 
obowiązki komendanta Kręgu hm. Kazimierza Łukaszewicza, członkowie kręgu Jubilata, 

przedstawiciele Kręgów wraz ze swoimi komendantami z: Gniezna, Historycy z Poznania, Kiekrza, Konina, 
Leszna, Poznania-Jeżyce II, Słupcy, Szmotuł, Śmigla,  Trzemeszna, Wągrowca, drużyna zuchowa i harcerska z 
Grodziska Wielkopolskiego wraz z drużynowym pwd. Tomaszem Kałkiem, dzieci z Ujazdu,  goście stanęli na 
apelu.  
     Prowadzący wydał komendę wciągnięcia flagi paostwowej na maszt. Został odczytany rozkaz 
Komendanta Hufca ZHP Poznao Wilda o mianowaniu do pełnienia obowiązków komendanta kręgu 
Dziewiątacy hm. Kazimierza Łukaszewicza i o nadaniu prawa noszenia Kręgowi proporca. Zabrzmiał hymn 
Związku Harcerstwa Polskiego. Hm. Kazimierz Łukaszewicz  złożył raport Komendantowi Chorągwi 
Wielkopolskiej hm. Tomaszowi Kujaczyoskiemu o gotowości do realizacji programu uroczystej zbiórki.Na 
spotkanie przyjęli zaproszenia i przybyli: hm. Tomasz Kujaczyoski - Komendant Chorągwi Wlkp. ZHP, hm. 
Magdalena Drótkowska - komendantka Hufca ZHP Śmigiel, phm. Łukasz Dorna - komendant Hufca ZHP 
Poznao Wilda, hm. Paweł Napieralski -Przewodniczący Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej  
i Seniorów a zarazem członek Kręgu, hm. Ryszard Wosioski - były Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego a 
obecnie mieszkaniec Ujazdu , pan Mariusz Zgaioski - starosta Grodziski, pan Piotr Halasz - wójt gminy 
Kamieniec,  pani  Irena Ciomborowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 84 z Poznania, kierownictwo 
Nadleśnictwa Grodzisk z Nadleśniczym panem Andrzejem Ratajczakiem, Ojciec Joachim - franciszkanin, 
phm. Ewa  Łukaszewicz wykonawca i współfundatorka sztandaru, phm. Aleksandra  Zielioska-
Lewandowska wnuczka hm. Tadeusza Zielioskiego b. komendanta IX Hufca Harcerzy Poznao - Dębiec. 
Gości bardzo serdecznie witał i przedstawiał seniorom harcmistrz Zygmunt Olszak prowadzący uroczystośd.  
Ceremoniał wręczania Proporca Kręgu poprzedziło uroczyste wbijanie gwoździ przez fundatorów sztandaru 
– Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej, Komendanta Hufca Śmigiel, Naczelnika ZHP w latach 1981-1990, 
Przewodniczącego Wielkopolskiej Rady Starszyzny i Seniorów, Starostę Grodziska Wielkopolskiego, Wójta 
Kamieoca, Nadleśniczego Grodziska Wielkopolskiego, Fundatorkę i Wykonawcę Proporca, a w imieniu 
sołtysa gwóżdź wbijała Małgorzata Berdychowska, najdzielniejsza matka Ujazdu.  Serdeczne podziękowania 
każdemu z fundatorów składał hm. Paweł Napieralski. Proporzec pocztowi sztandarowemu Kręgu wręczył 
Komendant Chorągwi w asyście Komendanta Hufca Poznao Wilda. Hm. Tomasz Kujaczyoski, Komendant 



Chorągwi Wielkopolskiej ZHP w serdecznych słowach złożył gratulacje w związku z Jubileuszem i nadaniem 
proporca Kręgowi Dziewiątakaów  z Hufca Poznao Wilda. Komendant Chorągwi uhonorował  listem  
gratulacyjnym od  Naczelnika  ZHP  hm. Małgorzaty  S i n i c y  hm. Zygmuntowi Olszaka i pwd. Floriana 
Jopka z okazji ukooczenia 70 lat.. Pan Starosta i Wójt pięknymi słowami wyrażali podziękowania, że w 
Ujeździe odbywa się ważna uroczystośd harcerska i cieszyli się, że wraz z seniorami i harcerzami jest także 
miejscowe społeczeostwo.Ceremoniał wręczenia proporca zakooczył wspólnie odśpiewany Hymn Skautów i 
Harcerzy Wielkopolskich Już lipa roztula… Poczet z Proporcem Kręgu przeprowadził zuchów, harcerzy i 
instruktorów przed polowy ołtarz, gdzie odbyła się Msza święta w intencji seniorów i phm. Włodka 
Juskowiaka Komendanta Kręgu Dziewiątacy przebywającego w szpitalu. Podczas Mszy św. został 
poświęcony proporzec przez celebransa Ojca Joachima Franciszkanina z Woźnik. Śpiew podczas Mszy 
świętej  intonował hm. Bogusław Olejniczak a czytania i modlitwę wiernych prowadziła hm. Urszula 
Sterczyoska. Zuchy i harcerze, zaproszeni przez hm. Ryszarda Wosioskiego, wraz ze swoimi opiekunami - 
drużynowym udali się do parku na ognisko harcerskie, pląsy i zabawi oraz bieg harcerski. Udział wzięła także 
grupa 22 dzieci i młodzieży z Ujazdu. W niedalekiej przyszłości będą zuchami i harcerzami. Oni też 
uczestniczyli w ognisku i grze terenowej przygotowanej przez pwd. Tomasza Kałka w pięknym,  starym 
zabytkowym parku przy ujazdowskim Pałacu.   Jubilaci wraz ze swoimi gośdmi przeszli do świetlicy na obiad. 
Gospodarze zaserwowali barszcz, smacznie golonki i pyszne pikantnie przyrządzone mięsa, domowe ciasto, 
herbatę, kawę. Obiad przygotowały – mieszkanki Ujazdu, którym przewodniczył członek rady Sołeckiej 
Stanisław Hulalka.W małych grupkach przyjaciół przy wspólnym stole toczyła się dyskusja przerywana 
piosenkami, które rozpoczynał hm. Bogusław z Poznania, wtórując  na gitarze.  Miłym zaskoczeniem było 
powitanie przez hm. Pawła Napieralskiego druha harcmistrza Czesława Łukowczyka - 94 letniego 
instruktora seniora byłej  9 Poznaoskiej Drużyny Harcerzy im. Andrzeja Małkowskiego, członka Armii 
Krajowej i byłego drużynowego po 1945 roku, obecnie mieszkającego w Słupsku. Zaszczycił swą obecnością 
przyjaciół – Dziewiątaków na uroczystej zbiórce z okazji 30-lecia powstania Kręgu. W krótkich słowach hm. 
Paweł przybliżył historię drużyny i historię powstania Kręgu. W sposób szczególny opowiadał  o najstarszy 
wiekiem „Dziewiątaku”. Komendanci zaproszonych Kręgów Seniorów z całej Wielkopolski uhonorowali, 
gratulacjami i dyplomami Szanownego Jubilata - Krąg Dziewiątaków wręczając hm. Kazimierzowi drobne 
upominki i przekazując serdeczne życzenia i pozdrowienia od swoich Kręgów.  Zabrał też głos były Naczelnik 
ZHP hm. Ryszard Wosioski, który serdecznie pozdrowił i w bardzo krótkiej wypowiedzi podziękował 
obecnym za to że trwają przy harcerstwie. Jeszcze wspólne rodzinne zdjęcie przed świetlicą w Ujeździe, 
wspólny krąg, pieśo pożegnalna, iskierka bratnich rąk, podziękowania dla gospodarzy, dla Ojca celebransa, 
dla Pao które przygotowały pyszny obiad i dla harcmistrza Zygmunta miłego sołtysa Ujazdu. Zapewnienie, 
że Krąg Dziewiątacy będzie się tu spotykał na kolejnych „wypadowych” zbiórkach.  
                                                                                                                                                     

       
                                                                                                     (tekst i foto)hm. Władysław Szymaoski ze Słupcy 

 



2.    Z  ŻYCIA  KRĘGÓW 
 

     Jajeczko Wielkanocne w HKS ‘’WARTA’’ w Koninie  Trochę wcześniej, bo już 23 marca 
odbyła się w naszym kręgu uroczysta zbiórka wielkanocna, ‘’Jajeczko Wielkanocne’’. 
Spotkaliśmy się, w miejscu naszych zbiórek, w osiedlowym klubie Drużba. Olbrzymi stół, 
na 35 osób, był pięknie przystrojony. Na białych obrusach pyszniły się piękne zielone 
bukszpany, kolorowe tulipany, bazie, pisanki, świąteczne świeczki itp.   Nasi honorowi 
goście to: Pan Prezydent Miasta Konina, komendant Hufca ZHP Konin oraz pani Hania- 

gospodyni klubu.  Komendant Kręgu powitał wszystkie druhny i druhów oraz szanownych gości, złożył 
wszystkim życzenia świąteczne. Następnie była krótka gawęda, dotycząca świąt wielkanocnych , 
przeplatana pięknymi wierszami Jana Kasprowicza i Artura Oppmana, mówiącymi o Zmartwychwstaniu 
Paoskim. Potem na stole pojawił się żurek z jajeczkiem, białą kiełbasa z chrzanem, wędliny, sałatki, baba 
drożdżowa, mazurki i napoje. Nasi goście oraz członkowie kręgu zabierali głos, dzieląc się wrażeniami i 
wspomnieniami na temat obrzędów i tradycji wielkanocnych. Składaliśmy sobie wzajemnie życzenia. 
Poruszaliśmy też bieżące sprawy harcerskie. Czas upływał bardzo szybko, umilany śpiewem pięknych, 
starych piosenek harcerskich. Całe spotkanie przebiegało w serdecznej i miłej atmosferze. Goście oraz 
wszystkie druhny i druhowie byli bardzo zadowoleni. Uroczystośd zakooczyliśmy harcerskim kręgiem i 
iskierką.                                                                                                                                     HKS ‘’WARTA’’ w Koninie 

               Krąg Starszyzny Harcerskiej i Seniorów przy 17 i 18 Lubooskiej Drużynie Harcerzy, 

spotkał się przy jajku Wielkanocnym. Spotkanie przebywało w przyjemnej wesołej 

atmosferze, konsumuąc wielkanocne jajko oraz słodycze przy kawie, przerwane śpiewem 

harcerskich piosenek. Spotkanie zakooczono kręgiem harcerskim i modlitwą do następnego 

spotkania. 

     W kwietniu- Miesiącu Pamięci Narodowej, Harcerki Krąg Seniorów „Wierna Brad” wraz 
z harcerzami IV Szczepu ZHP i Komendą Hufca Piła, zorganizował 17 kwietnia 2015r. 
kominek poświęcony dh hm. Józefie Kantor, niezwykłej kobiecie o pseudonimie 
„Proboszcz”, która w środku piekła obozu koncentracyjnego w Ravensbruck stworzyła obóz 
harcerki.  Program poprzedził film o Oświęcimiu- urywki z pobytu członków HKS „Wierna 
Brad” wraz z harcerzami i instruktorami w Oświęcimiu, gdzie złożyliśmy kwiaty przy Ścianie 

Śmierci i na rampie w Brzezince.  Na koniec programu był wyświetlony film z dalszego naszego pobytu na 
wyprawie, gdzie kilku harcerzy złożyło przyrzeczenie harcerskie, a kilku instruktorów zobowiązanie 
instruktorskie. Była to wspaniała lekcja historii dla grupy wielopokoleniowej- zuchów, harcerzy i oczywiście 
seniorów. W ramach informacji przewodnicząca HKS hm Maria Trzyna, z przyjemnością poinformowała 
wszystkich zgromadzonych, że w konkursie o tytuł Kobieta Roku 2014 Północnej Wielkopolski 
„Kryształowa Szpilka”, zorganizowanym przez posłankę Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Marię Magdalenę 
Janyskę, dyplom uznania i wyróżnienie w konkursie w kategorii Działalnośd na Rzecz Lokalnej Społeczności, 
otrzymały:   dh hm. Bożena Wojciechowska- komendantka Hufca ZHP Piła oraz  Druhna  Gabriela 
Kasprzak- członkini naszego Kręgu. Nominowane w tym konkursie za działalnośd społeczną na rzecz 
lokalnej społeczności zostały: Urszula Roznowska- Nowak- prezes UTW oraz Genowefa Konsztowicz i Teresa 
Langner- nasze członkinie HKS Wierna Brad”. GRATULUJEMY! 

 

        Dnia 3 maja z okazji Święta Konstytucji członkowie Kręgu Starszyzny Harcerskiej 
Seniorów " Damy Radę" uczestniczyli w uroczystej Mszy św. za Ojczyznę w Kościele p.w. 
Św. Wojciecha w Wągrowcu. Wystawiliśmy poczet sztandarowy. Ksiądz w szczególny 
sposób  podziękował nam za udział i wskazał nas za wzór do naśladowania przez młode 

pokolenie harcerzy.                                        pwd Małgorzata Suchanec 
 



3. R E L A C J E : 
         100-lecie    URODZIN HARCMISTRZA  FLORIANA MARCINIAKA  
 
   W  dniu 2 maja 2015 roku w rodzinnej 

miejscowości hm. Floriana w Gorzycach 

rozpoczęły się 

obchody 100 

URODZIN 

PIERWSZEGO 

NACZELNIKA 

Szarych Szeregów. 

Organizatorem tych 

uroczystości był 

Burmistrz Gminy 

Czempin p. Konrad 

Malicki który w 

imieniu organizatorów zaprosił zuchy, harcerzy, seniorów, delegacje Wojska Polskiego, posła ziemi 

kościańskiej, przedstawicieli władz wojewódzkich i powiatowych z Kościana i mieszkańców miasta 

Czempiń. . O godz. 11.oo w kościele św. Michała w Czempiniu w obecności gości odbyła się 

Uroczysta Msza Święta koncelebrowana przez kapelana Chorągwi Wlkp. ZHP ks. Łukasza 

Konatowskiego, proboszcza ks. Andrzeja Wojciechowskiego i  dh. hm. Marka Jasinka (członka 

Rady Naczelnej ZHP) . Po Mszy Św.  nastąpił przemarsz ulicami Czempinia na plac Zielony Rynek 

gdzie nastąpiło odsłonięcie obelisku upamiętniajacego dh. Marciniaka. Po powitaniu gości w tym 

dh. Naczelnik ZHP hm. Małgorzatę Sienicę, głos zabrał dh. Zbigniew Podeszwa Przewod. Oddziału 

Wlkp. Stow. Szarych Szeregów który przybliżył postać dh. Floriana Marciniaka. Odsłonięcia 

obelisku dokonali Burmistrz miasta Czempinia p. Konrad Malicki oraz komendant Chorągwi Wlkp. 

ZHP hm. Tomasz Kujaczyński.  Po uroczystym odsłonieciu obelisku delegacje uczestniczące 

złożyły wieńce i wiązanki kwaitów. W całej tej uroczystej chwili nie zabrakło naszych 

wielkopolskich seniorów. Uczestniczyli delegacje z Kręgów Seniora z Kościana, Gniezna, 

Trzemeszna, Wągrowca, Owaru, Dziewiątacy, Piątacy, Jezyce II, 8 PDH, Wiaruzy oraz Wilki 

Morskie z Kiekrza. Organizatorzy zaprosili wszystkich do miasteczka zlotowego na harcerski 

poczęstunek (grochówka) i wiele innych atrakcji. W drodze powrotnej odwiedziliśmy b. kapelana 

naszej Chorągwi dh. hm. Pawła Kujawę  który jest proboszczem w Krośnie k. Mosiny.  
                                                                              (hm. Marek Urbanowicz HKS Damy Radę - Wągrowiec) 
      

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

 
Informujemy, że tradycyjnie jak co roku w dniu 9.maja o godz. 18-tej  II 

Harcerski Krąg Seniorów Hufca Poznań-Jeżyce organizuje HARCERSKIE 

SPOTKANIE POKOLEŃ przy pomniku upamiętniającego Harcerzy, 

którzy  zginęli w czasie II-ej Wojny Światowej. Serdecznie zapraszamy 

członków Kręgów z Poznania i okolic do licznego udziału w tej imprezie, 

która odbędzie  się na Podolanach przy ul.Szarych Szeregów. 

                                                        Z-ca Komendanta II HKS 

                                                          HO Stefan Strażyński 
  



-  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.  Wielkopolska Rada tradycyjnie zabezpiecza  transport autobusowy. 

Chętnych  prosimy zgłaszać się do hm. Pawła Napieralskiego  tel. 605-111-335. Wyjazd  w 

dniu 22 maja godz. 9.00 z placu Mickiewicza w Poznaniu.   

 

   Prezydium Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów  w 

zalączeniu przesyła zaproszenie Hufca ZHP Złotów na ZBIÓRKĘ SPRAWOZDAWCZĄ 

WIELKOPOLSKIEJ RADY która odbędzie się w dniu 30 maja w Złotowie. Informujemy 

że każdy Krąg wystawia 2 osobową delegację. Prezydium organizuje transport 

autobusem z Poznania z placu Mickiewicza w dniu 30.05. br o godz. 7.00. Zgłoszenia 

Kręgów do dnia 26 maja u dh.  hm.Marka Urbanowicza tel. 500-525-453. Delegacje Kręgów które jadą 

własnym transportem również mają obowiązek zgłosid ten fakt u dh. Marka 

                                                                                                                                                                               
 

 

Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 59/2015 z dnia 

31 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu 

mundurowego ZHP 

1. Realizując Uchwałę XXXVIII Zjazdu ZHP z dnia 8 grudnia 2013 r. w sprawie uzupełnienia 

Regulaminu Mundurowego ZHP, Główna Kwatera ZHP  na podstawie §70 ust. 12. Statutu 

ZHP zatwierdza tekst jednolity „Regulaminu mundurowego ZHP” wraz z załącznikami. 

 



2. Główna Kwatera ZHP podejmuje decyzję o kontynuacji prac na projektami mundurów 

dla instruktorek i instruktorów ZHP do 31 grudnia 2015 r.  

3. W okresie przejściowym do 30 września 2017 r. dopuszcza się noszenie mundurów 

specjalności wodnej opisanych aktami uchylonymi w punktach 4.1) i 4.2). 

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i z tym dniem tracą moc: 

1) Regulamin mundurów zuchów, harcerek, harcerzy, instruktorek  

i instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego z dnia 20 sierpnia 1997 r. 

2) Regulamin odznak i oznak zuchowych, harcerskich i instruktorskich Związku Harcerstwa 

Polskiego z dnia 20 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami 

3) Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 187/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.  

w sprawie oznaczania na mundurze projektu starszoharcerskiego; 

4) Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 20/2006 z dnia 16 maja 2006 r.  

w sprawie zmian w Regulaminie mundurowym ZHP; 

5) Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 153/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. zmieniająca 

Uchwałę Głównej Kwatery ZHP nr 209/2005 w sprawie Regulaminu mundurowego ZHP z 

dnia 15 listopada 2005 r.  

6) Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 209/2005 z dnia 15 listopada 2005 r.  

w sprawie Regulaminu mundurowego ZHP 

7) Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 179/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniająca 

Uchwałę Głównej Kwatery ZHP nr 209/2005 z dnia  15 listopada 2005 r. w sprawie 

Regulaminu mundurowego ZHP 

Naczelnik 

Związku Harcerstwa Polskiego 

hm. Małgorzata Sinica 

 

 Apel do Komendantów Kręgów Druhny i Druhowie 

Komendanci !!!  Podczas organizowanego  w  Poznaniu   XXIV Ogólnopolskiego 
Złazu Starszyzny i Seniorów  pragniemy  w szerokim zakresie zapoznad 
uczestników Złazu z naszą działalnością. Między innymi podobnie jak na zlocie 
w Ostrowie   zaprezentowad  kręgi  na  planszach ze zdjęciami.  W tym  celu 
prosimy  o wykonanie plansz i przekazanie  ich na  zbiórce  we Złotowie,  

względnie   złożenie w Komendzie Chorągwi w terminie do dnia 31.05.2015. Jednocześnie prosimy 
kręgi, które posiadają własne plakietki  lub logo o przekazanie ich celem prezentacji.  

Przpominamy o zgłaszaniu chętnych na Złaz Seniorów. 
ZASADY  ZGŁASZANIA   UCZESTNICTWA:  
Wpłaty na Złaz można dokonać na podany nr konta jako:   składka zadaniowa Złaz Seniorów 

w 2 ratach:   

( 1 rata do dnia 30 maja br. w kwocie 200 złotych)    ( 2 rata do dnia 15 lipca br. w kwocie 200 złotych)  

Komenda Chorągwi Wielkopolskiej ZHP   

61-809 POZNAŃ  ul. Św. Marcin 80-82 

Nr konta: 72 1090 1359 0000 0001 0949 6455 

 

ZAPRASZAMY NA NASZE STRONY INTERNETOWE: 

Wydział Seniorów  GK ZHP Warszawa  :  www.starszyzna.zhp.pl 
Komenda Chorągwi Wlkp. ZHP            :  www.wielkopolska.zhp.pl 

WR KSH i S  Poznań                           :  www.seniorzy.zhp.pl 

 

 

http://www.starszyzna.zhp.pl/
http://www.wielkopolska.zhp.pl/
http://www.seniorzy.zhp.pl/

