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NUMER 122(7)2016                                                        CZERWIEC  2016 

  
V ZBIÓRKA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZA WIELKOPOLSKIEJ 

RADY  KRĘGÓW  STARSZYZNY  HARCERSKIEJ  I  SENIORÓW  
 28 maja 2016 

Druhny i Druhowie – członkowie Kręgów Seniorów Chorągwi Wlkp. ZHP.  
W dniu dzisiejszym dokonujemy podsumowania naszej czteroletniej kadencji. Dzięki Waszej pracy 
społecznej, zaangażowaniu oraz  poświeconemu wysiłkowi w służbie harcerskiej udało się zrealizować 

wiele wspaniałych inicjatyw programowych i organizacyjnych. Tą drogą dziękuje szczególnie tym komendantom 
kręgów, którzy wspierali i pomagali Prezydium Wielkopolskiej Rady w realizacji postawionych zadań.  Chciałbym 
szczególnie podziękować moim wspaniałym współpracownikom członkom Prezydium Rady dh. dh. hm. Katarzynie 
Grążce, phm. Barbarze Król, hm. Aleksandrowi Sekulskiemu i hm. Markowi Urbanowiczowi. Słowa uznania i 
podziękowania kieruję do dh. phm. Rajmunda Grążki za stałą pomoc w realizacji harcerskich zadań.  Dziękuję również 
naszym komendantom Chorągwi Wlkp. ZHP dh. hm. Jarosławowi Rurze i obecnemu dh. hm. Tomaszowi 
Kujaczyńskiemu za „ZIELONE ŚWIATŁO” w naszej harcerskiej służbie .  
      CZUWAJ                                                                                                     Przewodniczący WR KSHiS 
                                                                                                                             hm. Paweł Napieralski 

1.      J  U  B  I  L  E  U  S  Z  E  
25-lecie Kręgu Starszyzny Harcerskiej i Seniorów „Żurawie” w Kaliszu  04 maja 2016 roku krąg seniorów 

działający przy Hufcu ZHP w Kaliszu obchodził 25 lecie swojej działalności.  Najpierw  w  ramach współpracy z harcerzami 
starszymi zaprosiliśmy do Hufca przedstawicieli 62 KDHS „Brzoza”, którzy brali udział w rajdzie  Akcja   Arsenał i zajęli 3 
miejsce w skali ogólnopolskiej. To drużyna, która już nie po raz pierwszy reprezentowała Kalisz w tym konkursie .Druhny i 
druhowie opowiadali nam na czym polega ten konkurs i jakie są etapy kwalifikacji do szczebla centralnego. Jest to dla 
młodych ludzi nie tylko pole do wykorzystania własnej wiedzy aby sprostać wymaganiom konkursu , ale także wspaniała 
przygoda. Jesteśmy dumni z naszych młodych przyjaciół.  W drugiej części naszego spotkania urządziłyśmy sobie wieczór 
wspomnień. Nie zabrakło 25 świeczek na torcie, a następnie snuły się wspomnienia. Zaglądałyśmy do albumów, a także do 
niedawno wydanego przez nas  Kalendarium Hufca ZHP Kalisz w latach 1945 do 2011. W tym Kalendarium jest zdjęcie 
naszego kręgu z roku 1991, czyli z roku powołania naszego kręgu do życia . Jakie byłyśmy wtedy młode. Dwie spośród nas 
dh hm Elżbieta Szmaja i dh hm Jadwiga Furmaniak odeszły od nas na wieczną wartę. Obie były wspaniałe i bez reszty 
oddane pracy z harcerzami.  Nasze spotkanie związane z jubileuszem było okazją do przywołania najzabawniejszych 
historii związanych z pobytami na obozach, biwakach i wycieczkach .Dobrze jest powspominać wśród przyjaciół.  
                                                                                                                                                                hm. Urszula Góral  

      2.       Z   Ż Y C I A   K R Ę G Ó W 
KSHiS „Płomienie” w Czerwonaku  W dniu 19 maja br. odbyło się kolejne spotkanie Kręgu 

Starszyzny Harcerskiej i Seniorów  „Płomienie”. Tym razem spotkaliśmy się przy ognisku nad Wartą na 
przystani Akwen Mariny w Czerwonaku, razem z harcerzami 7 Drużyny Harcerskiej im. Giermków 
Zawiszy. O rozpalenie ogniska poprosiliśmy komendantkę Hufca Czerwonak hm. Tatianę Kędziorę, oraz 
przedstawiciela drużyny harcerskiej. Wspólnie z harcerzami śpiewaliśmy stare i nowe piosenki harcerskie 
przy akompaniamencie akordeonu, na którym, jak zawsze, po mistrzowsku przygrywał dh. Henryk 
Wereda.  Omówiliśmy też najistotniejsze sprawy dotyczące kręgu.  Wybraliśmy delegatów na V zbiórkę 
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sprawozdawczo-wyborczą Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów. Na zbiórkę pojadą: 
komendantka kręgu, hm. Gabriela Jaskulska oraz  hm. Maria 
Piechowiak.   Komendantka kręgu zaprosiła do udziału w dniu 11 
czerwca br. w XX jubileuszowym patronalnym Dniu Skupienia w 
Skulsku, gdzie w Mauzoleum Pamięci Harcerstwa odsłonięte zostaną 
między innymi dwie tablice poświęcone zmarłym instruktorom z 
naszego Hufca: hm. Zygmuntowi Parchliniakowi, oraz  hm. 
Władysławowi Ignasiakowi. Seniorzy w spontanicznych 
wspomnieniach przybliżyli harcerzom tych  zasłużonych dla naszego 
Hufca instruktorów.   Omówiona też została organizacja i przebieg  
spotkania pokoleń na bazie obozowej Hufca Czerwonak w Szklarskiej 
Porębie, w dniach 19-21 sierpnia 2016 r.    Seniorzy chętnie przyłączyli 

się do zbiórki publicznej na rzecz odbudowy Muzeum Ziemi w Szklarskiej Porębie, które spłonęło w ubiegłym roku.  Pod 
koniec spotkania posililiśmy się kiełbaskami samodzielnie usmażonymi przy ognisku.   Zbiórkę  zakończyliśmy  wspólnym  
kręgiem.                                                                                               
                                                                                                                                                             hm. Gabriela Jaskulska                                                                                                                                                      

Krąg Starszyzny Harcerskiej i Seniorów „Spadochron” Wronki  
O powstaniu kręgu myśleliśmy już rok wcześniej, rozmowom i dyskusjom nie było końca, aż wreszcie 
zapadła decyzja i dnia 14.03.2015r powstał Krąg Starszyzny Harcerskiej i Seniorów „Spadochron”. Kim 
jesteśmy? Większość z nas to byli harcerze 5WDSH „ Czerwone Berety” im. 1 Samodzielnej Brygady 
Spadochronowej oraz rodzice harcerzy i sympatycy, ale nie brakuje również osób, które swoje życie 
harcerskie łączyły z zupełnie innymi środowiskami harcerskimi.  Z jakich powodów powstał krąg? 

Chcemy wspierać i pomagać harcerzom z 5WDH „Czerwone Berety”, ale również inne drużyny mogą liczyć na naszą 
pomoc. Liczymy na to, że nasza praca wesprze działalność Hufca Szamotuły. Pragniemy znów poczuć moc jaką  daje 
mundur i harcerskie życie. Nie tak dawno minął rok naszej działalności, więc może warto pokusić się o małe 
podsumowanie.  Czym zajmowaliśmy się przez ten czas? Kilkakrotnie pojechaliśmy razem do Jeleńca i pracowaliśmy przy 
rozbudowie bazy, jej ogrodzeniu i uczestniczyliśmy w pracach porządkowych.  Współorganizowaliśmy piknik rodzinny dla 
Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach. W trakcie Harcerskiej Akcji Letniej 2015 członkowie kręgu pełnili funkcje 
instruktorskie.  Pomagaliśmy przygotować XVIII edycję Harcerskiej Gry Specjalnościowej organizowanej przez 5WDH 
„Czerwone Berety”, oprócz zajęcia się kuchnią, obiadem i tradycyjnym prowadzeniem kawiarenki,  obstawialiśmy wraz z 
harcerzami punkty sprawnościowe na trasie gry. Nie mogło nas zabraknąć na Festiwalu Piosenki Harcerskiej 2015 w 
Szamotułach  Wspólnie z 5WDH „Czerwone Berety” przygotowaliśmy szlachetną paczkę i dostarczyliśmy ją wybranej przez 
nas rodzinie.  Zorganizowaliśmy dla członków kręgu i zaproszonych gości wieczerzę  wigilijną  w Pakawiu, sami gościliśmy  
przy stołach wigilijnych 5WDH „Czerwone Berety”.  Staramy się poznać i współpracować z innymi środowiskami naszego 
hufca, uczestniczyliśmy w spotkaniu wigilijnym organizowanym przez krąg Matecznik, bawiliśmy się na spotkaniu 
integracyjnym instruktorów  hufca zorganizowanym przez krąg Dzida oraz krąg Trzy żywioły.  W styczniu i lutym 2016r 
pomagaliśmy harcerzom z 5 WDH „Czerwone Berety” i 12 HDP Chęchacze      w organizacji wspólnej gry terenowo-
miejskiej oraz biwaku w Rzecinie. W maju wybraliśmy się na spływ kajakowy po rzece Piławie.   Dla 5WDH „Czerwone 
Beret” staramy się być „zapleczem awaryjnym”. Komuś z funkcyjnych coś wypadło i nie może być na zbiórce? Potrzebni 
ludzie do zorganizowania biegu, zbiórki w terenie lub w harcówce, atrakcji na biwaku? Potrzebny opiekun dla harcerzy w 
trakcie wyjazdu? Trzeba przetransportować naszych harcerzy? Zawsze można zwrócić się do nas, jest nas wielu i chętnie 
pomożemy.  Jakie mamy plany na najbliższy czas? W sierpniu wyjeżdżamy na obóz, przygotowujemy się do planujemy 
zorganizowanie spotkania integracyjnego dla członków kręgów instruktorskich i starszyzny harcerskiej z hufca Szamotuły, 
rozpoczynamy cykl wyjazdów krajoznawczo-historycznych pod hasłem  „Pojedź-zobacz-pokochaj”…  Pomysłów wiele, a 
pracy jeszcze więcej.  Wszyscy są jednak zgodni, iż praca w kręgu to świetne ładowanie akumulatorów, odskocznia od 
szarej codzienności,  powrót do tego co uszczęśliwia, to odnawianie starych znajomości i przyjaźni.  To tyle o nas. Liczę, że 
gdy znów spotkamy się na harcerskim szlaku to przychylniejszym okiem zerkniecie na grupę emerytów w czarnych 
koszulkach ze znakiem spadochronu na piersi, bo… z bycia harcerzem się nie wyrasta.                                                                       
                                                                                                                                                        phm. Agnieszka Stołowska 
 4.       R E L A C J E:          

Ognisko Pamięci Pokoleniowej  W sobotę 7 maja 2016 r. na Podolanach  przy ulicy Szarych 

Szeregów,      pod Pomnikiem Harcerzy Poznania  poległych w II Wojnie Światowej       odbyło się Ognisko Pamięci 
Pokoleniowej. Organizatorami Ogniska byli Harcerze Hufca Poznań-Jeżyc i Seniorzy        z Kręgu „Szóstaków” Hufiec ZHP 
Poznań-Jeżyce. Przy Pomniku spotkali się seniorzy oraz  zuchy i harcerze ze Szczepu „Herkules” Podolany-Strzeszyn.  
Wprawdzie Pomnik ku czci poległych ale ognisko było radosne ponieważ obchodziliśmy 71-szą rocznicę zakończenia 



3 

 

wojny. Piosenki harcerskie, wojenne przeplatały się z 
krótkimi wstawkami słownymi narratora, który 
przedstawił zebranym historię nadania ulicy nazwy 
Szarych Szeregów, historię budowy Pomnika oraz 
wyjaśnił skąd na Krzyżu Harcerskim 280 nazwisk . Lina, 
która opasywała Pomnik a którą zebrani na koniec 
tworząc pożegnalny krąg wzięli w swoje ręce, miała 
symbolizować więź, która łączy nas z tymi którzy oddali 
swoje życie abyśmy my mogli się nim  radować.                             
Czuwaj Druhny i Druhowie, pamiętamy o Was!                                                                           

                                                                                                                                                         hm. Bogusław Olejniczak 
 

I Ogólnopolska Pielgrzymka Seniorów ZHP na Jasną Górę 

                                                         Tuż po północy 9 maja 2016 roku wyruszyli pielgrzymi Seniorzy ZHP na I 

Ogólnopolską Pielgrzymkę na Jasną Górę. Do Częstochowy przybyło w instruktorskich 
mundurach z Chorągwi: Dolnośląskiej,  Gdańskiej, Kieleckiej, Lubelskiej, Stołecznej, 
Śląskiej,  Wielkopolskiej 90 pątników. Wraz z nami były także skautki ze Słowacji i z 
Londynu. Ze Słupcy z Hufca ZHP Konin wyruszyli na pielgrzymkę: hm. Wojtek, hm. 
Władek, pwd. Tadeusz, i jeden sympatyk Kręgu. Z nami na pielgrzymkę jechała także 
hm. Ania  - komendantka Kręgu Seniorów ZHP z Wrześni. Po zakwaterowaniu w Domu 
Pielgrzyma, obiedzie uczestniczyliśmy o 14:30 w Mszy Św. w Kaplicy Jasnogórskiej. Po 
południu bardzo emocjonalnie ciekawą prezentację przedstawił o Błogosławionym 
Wincentym  Frelichowskim  – patronie polskich harcerzy Druh dr Robert Zadura. Po 
kolacji wzięliśmy udział w Drodze Krzyżowej z bł. phm. Stefanem Wincentym 
Frelichowskim, którą prowadził wraz z czytaniami na poszczególnych stacjach przez  
seniorów – pątników, ks. prałat prof. Stanisław Puchała. Dzień zakończyliśmy Kręgiem 
Harcerskim.  W następnym dniu dołączyli do nas wraz z komendantką Chorągwi 
Śląskiej - hm. Anną Peterka, zastępczynią - hm. Aleksandrą Lechocką, skarbnikiem - 
hm. Andrzejem Lichotą i komendantem Hufca ZHP Częstochowa - phm. Wojciechem 
Śliwowskim, pielgrzymi – instruktorzy seniorzy z Chorągwi Śląskiej, którzy już po raz VI 

pielgrzymują do Matki Boskiej Częstochowskiej. Po Mszy Świętej koncelebrowanej przez ks. prałat prof. Stanisław 
Puchałę, ks. Piotra Wnuczaka, wikariusza z Chełmna, brata cystersa Alberta z Wąchocka w intencji polskich seniorów 
harcerskich w godzinach dopołudniowych zwiedzaliśmy szczególne miejsca i zabytki Jasnej Góry: skarbiec, Bastion Św. 
Rocha, Salę o. Kordeckiego-Polonia, pomniki na wałach Jana Pawła II a także kardynała  Stefana Wyszyńskiego a potem 
indywidualnie inne szczególne miejsca Jasnej Góry.  Po obiedzie udaliśmy się do Sanktuarium Matki Bożej  w Gidlu 
oddalonego od Częstochowy w kierunku na Radomsko o 50 km. Po przejściu przez Bramę Miłosierdzia historię 
Sanktuarium przybliżył nam o. Dominikanin. Tu pielgrzymka została zakończona i udaliśmy się w drogę powrotna do 
naszych domów rodzinnych. Do Słupcy dotarliśmy szczęśliwie o godzinie 20:30. Dziękuję Komendzie Chorągwi Śląskiej 
ZHP, Referatowi Starszyzny i Seniorów za zaproszenie na pątniczą drogę do Matki Bożej Jasnogórskiej. Dziękuję 
szczególnie ks. prałatowi prof. Stanisławowi Puchale, zastępczyni Komendanta Pielgrzymki hm. Krystynie Żydowicz i 
bardzo, bardo dziękuję kierownikowi i komendantowi pielgrzymki hm. Jerzemu Skiera za stworzenie wspaniałej atmosfery 
podczas modlitewnego ogólnopolskiego spotkania Seniorów harcerskich. 
Słupca – Częstochowa, dnia 10 maja 2016r.                                                                        hm. Władysław Szymański             

MAJÓWKA HARCERSKICH SENIORÓW  Gdańska Chorągiew ZHP zaprosiła harcerzy 

w dniach 20-22 maja 2016r na kolejny  już – XXXII Harcerski Rajd RODŁO.  Na trasie seniorów – wśród około 
150 jej uczestników byliśmy i my – seniorzy Chorągwi Wielkopolskiej, (63) w tym druhowie z Hufca ZHP 
Poznań-Nowe Miasto, Wilda, Jeżyce, Grunwald, Kiekrz, Leszno, Nowy Tomyśl, Wschowę, Słupca, Konin, 
Szamotuły, Piła, Złotów. W trasę wyruszyliśmy wesołym autokarem prowadzonym przez naszego 
znajomego kierowcę – p. Leszka Dąbrowskiego, a wyjazd jak zwykle zorganizował Przewodniczący 
Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów – hm. Paweł Napieralski. Po dotarciu do 
Słupska zjedliśmy smaczną grochówkę, a następnie zakwaterowani zostaliśmy w bardzo wygodnym hotelu, 

w pokojach z pełnym wyposażeniem – łazienki, telewizory. Po apelu powitalnym i obiadokolacji odbył się kominek pod 
hasłem „Szlakiem Rodła”, na którym druhowie ze Śląska, Krakowa, Wielkopolski i Szczecina prezentowali swoje regiony. 
Późnowieczorne spotkania przyjaciół zakończyły pierwszy dzień Rajdu. Dzień drugi – to wycieczki na trzech 
zaproponowanych przez gospodarzy trasach – my wybraliśmy trasę „Kraina w kratę”, a opiekunka naszej grupy – hm. 
Danuta Parys- Siodelska wyjaśniła, że tą nazwą określa się niezwykle urokliwy obszar na Pomorzu Środkowym rozciągnięty 
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w pasie środkowego wybrzeża Bałtyku, gdyż patrząc na zewnętrzny wygląd  obiektów tradycyjnego budownictwa 
pomorskiej wsi o konstrukcji szkieletowej (tzw. pruski mur) nie sposób oprzeć się wrażeniu, że elewacje przypominają 
efekt biało-czarnej kratownicy, co potwierdzamy. Na powyższej trasie najpierw zagościliśmy w Krzemienicy, w 
Gospodarstwie Agroturystycznym Pasieka „Wędrowna Barć” właścicielka bardzo ciekawie wyjaśniła nam role pszczół w 
ulu, ilustrując to krótkim filmem. Tu również zaopatrzyliśmy się w suweniry dla rodzin i przyjaciół – miód, propolis, świece 
woskowe oraz degustowaliśmy tutejszy miód. Następnym punktem programu było Swołowo - stolica Krainy w Kratę. W 
Muzeum Kultury Ludowej Pomorza zobaczyliśmy – również w formie multimedialnej -  jak dawniej wyglądało życie 
tutejszej wsi, a w czynnej kuźni kowal dał nam pokaz wykuwania podkowy. Po przyjeździe do Jarosławca część druhów 
podziwiała widoki ze szczytu latarni morskiej, a część przechadzała się po jeszcze pustych uliczkach tego letniska. Później 

pojechaliśmy do Ustki, gdzie gospodarze przygotowali dla nas niespodziankę – rejs pirackim galeonem. Pogoda była 
piękna, było cudnie!  Po powrocie do Słupska i obiadokolacji część druhów pojechała do Bytowa na koncert zespołu 
harcerskiego, część zwiedzała miasto (Noc Muzeów) – między innymi Muzeum Pomorza Środkowego, w którym mieści się 
największa na świecie kolekcja prac Witkacego, a pozostali w tutejszej kawiarence śpiewali przy wtórze gitar.   Niedziela - 
ostatni dzień rajdu to apel zamykający trasę seniorów, na którym każdy z druhów otrzymał potwierdzający udział dyplom, 
a następnie na dziedzińcu zamku krzyżackiego w Bytowie polowa msza św. celebrowana przez księży filipinów, którzy 
kierowali do nas bardzo mądre i miłe słowa. Jednym z księży był były kleryk seminarium w Pelplinie, który w czasie 
zwiedzania na jednym z poprzednich Rajdów tego seminarium – oprowadzał nas po nim. Apel kończący Rajd, w którym 
wzięło udział około 500 harcerzy – od zuchów do seniorów, a którego najstarsza uczestniczka miała 94 lata – oraz 
tradycyjna grochówka zakończyły kolejne RODŁO.  
Czekamy na następne spotkanie druhów z całej Polski – w sierpniu na Złazie w Lublinie.  

                                                    phm. Walenty Kupczyk  phm. Barbara Król  

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

XX  JUBILEUSZOWY  PATRONALNY DZIEŃ SKUPIENIA 
11. CZERWIEC  2016 ROK -  SKULSK 

 
KOMENDA  WSPÓLNOTY SENIORÓW HARCERSKICH W SKULSKU ZAPRASZA NA KOLEJNE 
SPOTKANIE  CZŁONKÓW       HARCERSKICH,    PRZYJACIÓŁ  ORAZ   RODZINY W MAUZOLEUM 

PAMIECI    HARCERSTWA    W    SKULSKU    K/KONINA.   SZCZEGÓŁY      Organizatorzy zapewniają transport 
autobusem z Poznania w dniu 11 czerwca br. Wyjazd autobusu o godz. 7.30 z Placu Mickiewicza w Poznaniu. 
Zgłoszenia przejazdu autobusem proszę zgłaszać u dh. phm. Barbary Król  tel. 503-695-023  lub mailem:  
basia_krol@o2.pl  do dnia 7 czerwca br. Koszt przejazdu wynosi 35 złotych płatne w autobusie.  Podanie do 

dnia 05 czerwca  br. planowaną liczbę uczestników ze swojego środowiska   do  (dh. pwd. Jerzego 

Brzezińskiego  tel. 723-887-165) podanie nazwisk zmarłych członków Kręgu w okresie 2015-2016 do dnia 05 

czerwca br. do (pwd. Floriana Jopka (KIS IX) tel. GSM 692-982-612 )  

 

                                                                                                              KOMENDA WSPÓLNOTY 
 


