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NUMER 115(1)2016                                                           STYCZEŃ  2016 

  

 

Druhny  i Druhowie ! 

Aby w pochodzie wszystkich przyjemności,  które  Was spotkają w 

     Nowym 2016 Roku   

w pierwszym szeregu szło  dobre zdrowie, za nim radość, która gościć będzie w każdym 

dniu , a pod rękę z przyjaźnią niech idzie zadowolenie i bliscy, z którymi dokonacie  wiele 

pożytecznych dzieł.    

  Życzy    

Prezydium 
Wielkopolskiej Rady Kręgów 

Starszyzny Harcerskiej i Seniorów 

 
2.      Z   Ż Y C I A    K R Ę G Ó W: 

 
PRZYBYLI DO…. 
Już kolejny raz Starszyzna Harcerska i Seniorzy z Kręgu „ Damy Radę „        z Wągrowca spotkali 
się na wigilii harcerskiej.  Spotkanie nasze zaszczycili swoją obecnością : Starosta Powiatu 
Wągrowieckiego – Marian Kranc, Burmistrz Miasta Wągrowca – Krzysztof Poszwa, Sekretarz 

Urzędu Gminy Wągrowiec – Dorota Chojnacka-Szymczak, Komendant Hufca ZHP Wągrowiec hm. Krzysztof 
Wojtaszek, ksiądz Kanonik –Andrzej Rygielski, hm. Aleksander Sekulski – z-ca kom. WRSHiS, Prezes Strzeleckiego 
Bractwa Kurkowego w Wągrowcu – Bogdan Gajewski.  Na zbiórkę, którą rozpoczęliśmy apelem przybyło 25 
członków kręgu. W trakcie apelu Starosta Marian Kranc wyróżnił Nagrodą Herbu Powiatu Wągrowieckiego 
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najstarszego członka kręgu hm. Wiktora Matczyńskiego oraz dh. Wawrzyńca Wierzejewskiego – za jego związki z 
Wągrowcem. 
Komendant Chorągwi Wlkp. Hm. Tomasz Kujaczyński wyróżnił Srebrną Odznaką Ruchu Przyjaciół Harcerstwa Brata 
Bogdana Gajewskiego. Medalem Pamiątkowym Miasta Wągrowiec wyróżnione zostały przez burmistrza 
Krzysztofa Poszwę druhny : phm. Gabriela Relis, pwd. Małgorzata Suchanecka i pwd. Irena Grochowska. Po części 
oficjalnej podzieliliśmy się opłatkiem, składając sobie życzenia. Przy akompaniamencie Haliny i Jana Mrozów z 
kręgów „ Owar „ i „Wiarusy „ zaśpiewaliśmy kolędę i zasiedliśmy do stołu. Wieczerzę przerywano śpiewem kolęd 
na przemian z piosenkami harcerskimi. Starosta i burmistrz w ciepłych słowach członkom kręgu za ich trud i 
zaangażowanie w życie lokalnej społeczności.  Śpiewy i rozmowy trwały do późnych godzin wieczornych. 
Na zakończenie chcielibyśmy życzyć wszystkim seniorom i starszyźnie harcerskiej Zdrowych, Spokojnych Świąt i 
Szczęśliwego Nowego 2016 Roku.   KSHiS „ DAMY RADĘ „                                      pwd. Małgorzata Suchanecka 
 

                                                                                                    
HARCERSKI OPŁATEK W II KRĘGU JEŻYCKIM. W dniu 6 stycznia br.  jak tradycja nakazuje 
członkowie II Kręgu Starszyzny Harcerskiej i Seniorów Poznań- Jeżyce zorganizowali Harcerski 
Opłatek dla swoich członków, przyjaciół i sympatyków. Łamano się opłatkiem, składając sobie 
życzenia – aby nadal mimo swoich lat mogli aktywnie uczestniczyć w codziennych obowiązkach 

życia i tym w harcerstwie. Pamiętali o tych którzy odeszli na wieczną wartę oraz o tych którzy ze względów 
zdrowotnych nie mogą uczestniczyć w tej Opłatkowe zbiórce. Śpiewano kolędy i piosenki harcerskie. Częstowano 
się słodkościami i kawą. Atmosfera była bardzo serdeczna i radosna.  
 
 

 4.      R E L A C J E : 
 

APEL PAMIĘCI POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 
  
W niedzielę, dnia 27 grudnia 2015r 
obchodzono w Poznaniu 97 rocznicę 
wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 
Popołudniu – o godzinie 15.30 
rozpoczął się też uroczysty Apel 
Pamięci pod Pomnikiem Harcerzy – 
Powstańców Wielopolskich na Polanie 
Harcerskiej nad jeziorem Malta. Apel 
poprowadził Komendant 
Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny 
Harcerskiej i Seniorów, jednocześnie 
szef Chorągwianej Komisji Historycznej  
– hm. Paweł Napieralski. W apelu 
uczestniczyły drużyny harcerskie (w 
tym drużyna reprezentacyjna Chorągwi 
Wielkopolskiej im. Powstańców 
Wielkopolskich, drużyna harcerskie i 
zastęp wędrowników z Mikstatu Hufiec 

Ziemi Ostrzeszowskiej, drużyny harcerskie reprezentujący Hufiec ZHP Szamotuły ) i kręgi Seniorów miasta Poznania. W apelu 
uczestniczył Komendant Chorągwi Wlkp. hm. Tomasz Kujaczyński i z-ca komendanta Chorągwi hm. Janusz Wolski.  Obecny był 
również jak zwykle hm. Włodzimierz Michalak – niezawodny opiekun księgi pamiątkowej dotyczącej uroczystości przy 
Pomniku, do której można było wpisywać się po apelu. Przy Pomniku złożono okolicznościowy wieniec w barwach 
narodowych i zapalono znicze. Apel zakończono kręgiem, a iskierkę przyjaźni przekazał Komendant Chorągwi. Po apelu 
wszyscy ustawili się do pamiątkowych fotografii.                                  
                                                                                                                                                hm. Urszula Kocikowska – KSH OWAR Poznań 
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BIWAK INTEGRACYJNY ŚRODOWISK SENIORÓW HARCERSKICH 28–31 GRUDNIA 2015 R. 
 
 W dniach 28-31 grudnia 2015r odbył się w Kamienicy koło Wągrowca 
biwak integracyjny Kręgów Seniorów z Poznania (OWAR, Wiarusy, 10 PDH, 
Dziewiątacy) oraz z Wągrowca (Damy Radę) zorganizowany przez Kręgi OWAR 
oraz Damy Radę – komendant biwaku pwd. Barbara Król (KSH OWAR, członek 
WRKSHiS), zastępca komendanta – phm. Walenty Kupczyk (KSH OWAR),  
kwatermistrz – druh Wiesław Nowak (KSH Damy Radę). W tym miejscu wszyscy 
uczestnicy spotkania serdecznie dziękują władzom Gminy Wągrowiec za 
udostępnienie pięknego, zadbanego Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego 
gminy, w którym gościliśmy. Na miejsce dojechali wszyscy punktualnie na 
godzinę 12.00 własnymi samochodami, lub korzystając z uprzejmości rodziny i 

przyjaciół. Czekała nas tu wspaniała niespodzianka – gorący kapuśniak na żeberkach, prawdziwy rarytas  przygotowany przez 
niezawodną parę druhów z Kręgu Damy Radę – pwd. Małgorzatę Suchanecką i hm. Marka Urbanowicza. Po rozlokowaniu się 
w pokojach i przygotowaniu przywiezionych śpiworów na nocny odpoczynek – spotkaliśmy się w dużej jadalni. Na pięknie 
świątecznie przystrojonym dużym stole, na jego środku witający nas druhowie ustawili świecowisko z lilijką. Druhna Barbara 
Król powitała wszystkich uczestników, a następnie rozpoczęło się śpiewogranie, wspomnienia i gawędy. Jedną z gawęd na 
temat zwyczajów noworocznych w Polsce i na świecie wygłosiła organizatorka spotkania, śpiewaliśmy piosenki harcerskie 
oraz kolędy.  Dzień następny – 29 grudnia rozpoczęło odegranie na gitarze i mandolinie pieśni „Kiedy ranne wstają zorze” 
przez znany wszystkim duet druhów Mrozów – Halinę i Jana, a wszyscy druhowie gromkimi głosami odśpiewali tę pieśń.  Po 
śniadaniu wraz z czwórką druhów z KSH OWAR, którzy przyjechali do nas w odwiedziny - wyruszyliśmy mimo niesprzyjającej 

pogody na długi spacer nad bardzo czyste i urokliwe 
tutejszej jezioro Kaliszańskie. Po wspaniałym obiedzie 
zasiedliśmy wokół świecowiska i odśpiewaniem hymnu 
Chorągwi Wielkopolskiej rozpoczęliśmy kolejny kominek 
harcerski. Popołudnie i wieczór tego dnia obfitowały w 
wiele niespodzianek – najpierw odwiedził nas Komendant 
Hufca ZHP w Wągrowcu – hm. Krzysztof Wojtaszek, który 
organizatorom biwaku wręczył dyplomy z podziękowaniem 
za organizację Harcerskiego Śpiewogrania na terenie 
działania jego hufca. Kolejnymi gośćmi byli druhowie 
Wawrzyniec Wierzejewski oraz hm. Tadeusz Bohm, którzy 
wstąpili do nas wracając z obchodów rocznicy Powstania 
Wielkopolskiego w Lusowie. Wygłosili oni gawędy na temat 
przebiegu Powstania, apelując o zachowanie pamięci o tym 
wydarzeniu oraz o jego bohaterach. Ostatnim gościem tego 

wieczoru okazał się Gwiazdor w osobach Komendanta Kręgu Damy Radę z Wągrowca – hm. Jerzego Mianowskiego i jego żony 
– druhny Jadwigi, od których wszyscy biwakowicze otrzymali po czekoladzie.  Kolejny dzień, po tradycyjnej pobudce zagranej 
przez druhów Mrozów zaczęliśmy od zwiedzania Wągrowca i okolicy. Dzięki niezawodnemu przewodnikowi – hm. 
Mieczysławowi Bromberkowi (KSH Damy Radę) zwiedziliśmy pięknie odrestaurowaną Farę z XVI wieku, przed którą stoi 
pomnik księdza Jakuba Wujka – autora przekładu Biblii na język polski, a następnie dotarliśmy nad skrzyżowanie rzek Wełny i 
Nielby. Powstało ono wskutek działań człowieka - najpierw Cystersi w średniowieczu przekopali kanał dla zwiększenia 
obronności miasta, a w 1880r  podczas prac melioracyjnych, przekopano kanał w kierunku południowym, tworząc dzisiejsze 
koryto Nielby i w ten sposób powstało skrzyżowanie rzek, w którym prawie całe ich wody nie  ulegają zmieszaniu.  Tuż przy 
drodze z Wągrowca do Gniezna, na wzgórzu wśród sosen podziwialiśmy osobliwy grobowiec w kształcie piramidy, w którym 
został pochowany Franciszek Łakiński, rotmistrz napoleoński oznaczony orderem Virtuti Militari i francuską Legią Honorową. 
Pozostawił on po sobie testament, w którym spore sumy przekazał na szpital, dom sierot oraz na buty dla biednych dzieci. 
Każdego roku sześć par zawierających związek małżeński w dniu jego imienin otrzymywało kwotę pozwalającą na 
zagospodarowanie.  Teren wokół piramidy obsadzono sosnami, o których Łakiński miał powiedzieć, że kiedy drzewa 
przerosną piramidę, wtedy Polska odzyska niepodległość. Jak  zauważył nasz przewodnik - były to prorocze słowa, które się 
sprawdziły po zakończeniu I wojny światowej.  Przewiani mroźnym wiatrem wróciliśmy do ośrodka, gdzie czekał na nas 
wspaniały gorący obiad – szare kluski z okrasą i kapustą kiszoną, jak zwykle dzieło naszych wspaniałych druhów Małgosi i 
Marka. Po południu dojechała do nas druhna Emilka z Wągrowca z wszelkimi produktami potrzebnymi do usmażenia pączków 
– co też zaraz zrobiła. Rozgrzani i nasyceni długo śpiewaliśmy i wspominaliśmy nasze inne harcerskie wyprawy.  Następnego 
dnia – w Sylwestra przed południem nadszedł smutny czas pożegnania. Podczas śniadania druhna Barbara Król podziękowała 
wszystkim – druhowi Walentemu Kupczykowi za pomoc w organizacji biwaku, druhowi Wiesławowi Nowakowi za wykazanie 
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się w roli kwatermistrza, druhom Małgorzacie Suchaneckiej i  Markowi Urbanowiczowi za wspaniałe dbanie o nasze żołądki i 
pomoc w każdej potrzebie, druhom Mrozom za poranne pobudki i wieczorne śpiewogranie oraz wszystkim za codzienną 
pomoc w zmywaniu naczyń i sprzątaniu, a przede wszystkim za obecność na biwaku.  Po spakowaniu się i posprzątaniu 
wyruszyliśmy do domów z niecierpliwością oczekując następnego równie udanego wyjazdu.                                         Halina 
Mróz ,pwd. Barbara Król KSH OWAR Poznań 

 
OPŁATEK WIELKOPOLSKIEJ RADY KRĘGÓW STARSZYZNY HARCERSKIEJ I 
SENIORÓW  - OSTRÓW WLKP. 09.01.2016 R. 
 
 

W dniu 9 stycznia 2016 
roku delegacje 
senioralnych Kręgów z całej 
Wielkopolski, regionu 
poznańskiego i Poznania 
wyruszyły na spotkanie  
opłatkowe do Ostrowa 
Wielkopolskiego. Miasto 
Ostrów Wlkp. powitało nas 
piękną słoneczną pogodą, 
co w przypadku 

przewidywanego 
programem zwiedzania 
miasta nie było bez 

znaczenia.                                    
Powoli staje się tradycją, że 
coroczne zbiórki opłatkowe 
dh. Przewodniczący hm. 

Paweł Napieralski wraz z Komendą WR KSHiS planuje i współorganizuje nie  w Poznaniu, ale w innych miejscowościach 
Wielkopolski. W tym roku gospodarzem zbiórki był Krąg Instruktorów Seniorów im. Szarych Szeregów w Ostrowie Wlkp. Za 
miejsce spotkania wybrano salę koncertową Forum Synagoga w Ostrowie, gdzie wspólnie druhowie, przewodniczący WR 
KSHiS hm. Paweł Napieralski i komendant KIS im Szarych Szeregów hm. Maciej Maśliński powitali gości i tym samym 
rozpoczęli uroczystą zbiórkę. Żadna uroczysta zbiórka harcerska nie może odbyć się bez płonącego ogniska. Ze względu na 
zamknięte pomieszczenie do zapalenia świeczniska zaproszono dh. hm. Gabriela Jaskulska – członkini Rady Naczelnej ZHP z 
Czerwonaka, dh. hm. Wiesławę Klimowicz członkini Rady Chorągwi Wlkp. ZHP i Komendanta Hufca ZHP Ostrów Wlkp. hm. 
Jerzego Hnatyka.  Przebieg zbiórki został podzielony na część artystyczną, która odbyła się w sali koncertowej Forum 
Synagoga, a wypełnił ją koncert utworów fortepianowych  F. Chopina w wykonaniu prof. dr hab. Adama Podskarbiego. W 
drugiej części wystąpiła autorka i kompozytorka Aleksandra Kiełb-Szawuła współtwórczyni  zespołu Stare Dobre Małżeństwo z 
koncertem pięknych i wzruszających pastorałek. Część artystyczną zamykał 10 minutowy film pt. „Ostrowska synagoga” 
opisujący losy synagogi i przebieg jej renowacji. 
 Po zakończonym koncercie, który został nagrodzony rzęsistymi oklaskami, udaliśmy się w trzech grupach po 20 – 30 osób na 
zwiedzanie miasta. Każdej grupie towarzyszyły instruktorki – opiekunki, które odprowadzały nas do miejsc przeznaczonych do 
zwiedzania. 
   - Ratusz z Muzeum Miasta, w którym trwa do 24 styczna br. ekspozycja prywatnych zbiorów  „Porcelanowe Królestwo” 
Jakuba Godziszewskiego. Każdy, kto lubi piękne przedmioty, miał na czym oko oprzeć, bo były to komplety zastaw stołowych, 
kolekcjonerskie filiżanki oraz inne porcelanowe precjoza z XIX i XX w. Bardzo mi się ta ekspozycja podobała, może dlatego, że 
sama jestem drobną kolekcjonerką. 
   - Kolejne miejsce to największa w Wielkopolsce neoromańska konkatedra ostrowska p.w. św. Stanisława BM. Po 
konkatedrze oprowadzał nas przewodnik turystyczny dr Krystian Niełacny. 
   -  Trochę dłużej zatrzymaliśmy się w Harcerskiej Izbie Tradycji Ostrowskiej Komendy Hufca ZHP. O eksponowanych zbiorach 
i historii opowiadał współtwórca tej Izby dh hm. Zbysław Jeżewski. Dużą ciekawość wzbudziły zgromadzone przez dh hm 
Krzysztofa Maciejewskiego - krzyże harcerskie, których różne wzory obowiązywały na przestrzeni lat w różnych regionach 
Polski. Swoją krótką wypowiedzią na ten temat bardzo wzbogacił naszą wiedzę o krzyżach harcerskich.  
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 Po zakończeniu zwiedzania ciekawych miejsc w Ostrowie Wlkp. wsiedliśmy do autokaru, a niektórzy do własnych 
samochodów i udaliśmy się do Pałacu w Gutowie położonego 15km na północ od Ostrowa Wlkp. Podczas przejazdu 
towarzyszyła członkini kręgu z Ostrowa która w bardzo ciekawy sposób opowiadała historie związane z mijanymi po drodze 
miejscowościami i o właścicielach ziemskich, którzy w przeszłości te tereny zamieszkiwali. Wieś Gutów, w której znajduje się 
Pałac znana już była od 1403 roku. W 1550 roku stała się gniazdem rodowym Gutowskich herbu Ślepowron. Na przestrzeni lat 
majątek Gutowskich, po podziale między braci, kilkakrotnie zmieniał właścicieli. W 1776r. w posiadanie części Gutowa weszła 
rodzina Zakrzewskich herbu Wyssogota. Na uwagę zasługuje urodzony w 1811r. Konstanty Zakrzewski, wielki patriota, który 
w 1830 r. przerywa studia na Uniwersytecie Warszawskim by wziąć udział w Powstaniu  Listopadowym. Za waleczność w 
bitwie pod Olszynką Grochowską zostaje odznaczony wojskowymi odznaczeniami. Po upadku powstania musi wyjechać do 
Paryża. Ponownie wraca do kraju, aby wziąć udział w Wielkopolskiej Wiośnie Ludów w 1848r. Po         śmierci Konstantego, 
spadkobiercy sprzedali majątek Mendelsohnom, którzy gospodarowali w nim do wybuchu II wojny światowej. Po wojnie 
majątek  przeszedł nacjonalizację i stał się PGR-em. W 1995r. część majątku z pałacem i parkiem kupiła rodzina 
Studniewskich, a w 1999r. odkupiła od państwa pozostałą część majątku (1000 mórg i 30 koni). Tyle w skrócie historii 
związanej z Gutowem i pałacem często nazywanym zamkiem. 
 Dalsza część zbiórki opłatkowej odbyła się w Sali Kolumnowej pałacu w Gutowie. Mieści się tam obecnie restauracja 
„Jesionowy Dwór”. W oczekiwaniu na obiad przełamaliśmy się opłatkiem z najbliższymi sąsiadami przy stole, a 
przewodniczący WR KSHiS hm. Paweł Napieralski złożył wszystkim uczestnikom spotkania najlepsze życzenia noworoczne. 
Przy wtórze gitary dh. hm .Bogusław Olejniczak zaintonował śpiew przepięknych polskich kolęd, które podchwyciła cała sala. 
Po obiedzie czekała nas niespodzianka ze strony organizatorów. Komendant  KIS im. Szarych Szeregów dh. hm. Maciej 
Maśliński wręczył każdemu z uczestników drobne upominki przekazane od Prezydenta m. Ostrowa  p. Beatę Klimek oraz 
Starosty Ostrowskiego p. Pawła Rajskiego i równocześnie zaprosił na multimedialną prezentację z 35 letniej działalności 
Ostrowskiego Kręgu.  Niespodzianek ciąg dalszy nastąpił, gdy po prezentacji na salę wjechał tort z fajerwerkami z napisem „35 
lecie Kręgu”. Wszyscy byli bardzo mile zaskoczeni, bo takiej „fety” nikt się nie spodziewał. Gromkie sto lat rozbrzmiało w całej 
sali. Posiadacze aparatów fotograficznych uwieczniali proces dzielenia tortu, w międzyczasie na stołach pojawiła się kawa, 
herbata i przepyszny piernik. Przewodniczący WR KSHiS hm. Paweł Napieralski przypomniał o realizacji najważniejszych zadań 
wynikających z planu działalności WR KSHiS w 2016r. W tym harcerskim spotkaniu opłatkowym uczestniczyła najstarsza 
członki KIS w Ostrowie (97- lat) dh. hm. Daniela Olkiewicz. 
 Dzień pełen wrażeń, wokół pełno uśmiechniętych i zadowolonych twarzy, pora się rozstać. Jeszcze tylko parę 
wspólnych zdjęć na schodach Sali balowej. Ogromne podziękowania gospodarzom i współorganizatorom za przygotowane 
atrakcje, za przemiłą i przyjazną atmosferę - dobrze nam było razem. Pieśń Bratnie słowo sobie dajem…., odśpiewana w 
zamkniętym kręgu i przebiegająca z rąk do rąk iskierka nadziei powinna dać siłę i dużą dozę optymizmu w 2016r.                                                                      
                                                                                                                                             Elżbieta Żymałkowska - Lik KSH 10 PDH Poznań 

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

Komenda Hufca ZHP i Komisja Historyczna Hufca oraz Krąg Seniora w Czerwonaku zaprasza na promocję książki dh. hm. Mari 
Piechowiak o histori harcerstwa w Czerwonaku. 

                                    
Intencją moją, było spisanie i udokumentowanie na przestrzeni lat, zebranymi materiałami, zdjęciami, niektórych faktów z 
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działalności harcerstwa związanego z Czerwonakiem. Inspiracją także stało się wydanie przez Gminę Czerwonak książki 
„Historia wsi Czerwonak w zdjęciach i dokumentach”, do której poproszono mnie o napisanie artykułu o harcerstwie 
czerwonackim. Pisząc ten artykuł natrafiłam na fakty, że założycielem pierwszej drużyny harcerskiej im. Karola 
Marcinkowskiego w 1934 roku był ówczesny kierownik Szkoły Podstawowej w Czerwonaku – Jan Wolanin. Ten fakt 
zainspirował mnie do dalszego poszukiwania śladów związanych z harcerstwem naszego środowiska. W wydanych przez 
Komisję Historyczną Chorągwi Wielkopolskiej kolejnych tomach „Historia harcerstwa wielkopolskiego” natrafiłam m. in. na 
informację, że Jan Wolanin, jako działacz otrzymał Brązowy Krzyż „Za Zasługi”, co jest udokumentowane w Rozkazie 
Przewodniczącego ZHP z 1937 roku. Od wielu lat prowadzę także kronikę, tzw. Księgę Honorową, w której zamieszczam 
zdjęcia, artykuły, jak również znalazł się w niej wpis Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, którego Pan Prezydent 
dokonał na Jubileuszowym Zlocie Harcerstwa w Krakowie. Przy pomocy wielu osób zebrałam fakty, zdjęcia, przeprowadziłam 
wywiady z seniorami naszego hufca. Wcześniej porządkując materiały archiwalne natrafiłam na teczki, które zostały 
przekazane w 1975 roku przez Hufiec Poznań-Powiat. 
  Uznaliśmy, że rok 2014 będzie inauguracją obchodów 80 rocznicy powstania harcerstwa w Czerwonaku, a po roku 
zakończymy Kampanię Programową „Spotkaniem Pokoleń” na naszej bazie obozowej w Szklarskiej Porębie, co nastąpiło w 
dniach 21 – 23 sierpnia 2015 roku. Podsumowaniem Kampanii było również wydanie książki pt: „Wspomnijmy sobie...”. 
Starałam się, by w tej publikacji wspomnieć o wydarzeniach, a przede wszystkim o osobach, które cząstkę swego życia 
poświęciły służbie harcerskiej. Opisane osiemdziesięciolecie zawarłam w 9 rozdziałach, które dotyczą okresów naszej 
działalności w różnych strukturach organizacyjnych. 
  Po wydrukowaniu książki nasunęły się wnioski, że wiele treści i dokumentów nie można było w niej umieścić ze 
względu na fakt współfinansowania tej publikacji przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu, gdyż takie były obwarowania 
ofertowe. Stwierdzono, że zawsze można wydać następne wznowienie i uzupełnienie tego wydania, lecz zastanawiam się, czy 
mnie starczy sił i zdrowia, bo chęci są. Może to wydanie stanie się inspiracją dla młodszego pokolenia, by dokumentować 
naszą działalność, bo staram się uświadomić, że każdy z nas, od zucha do seniora, tworzy historię środowiska harcerskiego. 

Przewodnicząca Komisji Historycznej 
Hufca ZHP Czerwonak    

   hm. Maria Piechowiak   
  

OPŁATEK    WSPÓLNOTY   SENIORÓW   W  SKULSKU 
Spotkanie opłatkowo – noworoczne  władz Wspólnoty, komendantów i przedstawicieli Kręgów Seniora i 
Starszyzny Harcerskiej oraz Instruktorskich należących do Wspólnoty  z udziałem zaproszonych gości 
odbędzie się : 

w dniu 23 stycznia 2016 roku o godz. 11.00   w MOGILNIE   w Restauracji BOSS ul. 
Betonowa 2 

Komendantów Kręgów należących do Wspólnoty uprzejmie prosimy o zgłoszenie liczby 
uczestników z danego Kręgu do 10 stycznia 2016 r. do dh. pwd. Jerzego Lipińskiego    pod nr tel. 509-163-199 lub 
na adres mailowy : jerzylipinski233@wp.pl  .  Koszt udziału w spotkaniu  - 25 złotych od osoby, płatne w dniu 
spotkania. W trakcie  tego spotkania zatwierdzimy sprawozdanie Komendy i  Plan działania na kolejny rok. 
Zostaną również rozpatrzone wnioski kręgów ubiegających się o przyjecie do Wspólnoty.  Z każdego kręgu może 
brać udział delegacja 3-4  osobowa. Informujemy że w przypadku zgłoszenia kręgu na tą imprezę i nie 
uczestniczenia to ten Krąg zostanie obciążony kosztami uczestnictwa.  Strój organizacyjny  obowiązkowy. 
Jednocześnie informujemy że z Poznania wyjedzie autobus do Mogilna z Placu Mickiewicza o godz. 8.30 w dniu 
23.I.2016 r.  Zgłoszenia na transport autobusowy przyjmuje dh. hm. Marek Urbanowicz  Tel. GSM 500-525-453 
lub na adres mailowy: su61@onet.eu do dnia 20 stycznia 2016 r. koszt 25 zł/ od osoby.  

 
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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