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NUMER 123(8)2016                                                              LIPIEC  2016 

V ZBIÓRKA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZA WIELKOPOLSKIEJ RADY  

KRĘGÓW  STARSZYZNY  HARCERSKIEJ  I  SENIORÓW 28 maja 2016  

 
Skład osobowy Prezydium Wielkopolskiej Rady KSHiS w kadencji: 2016-2020. Od lewej:  hm. Aleksander Sekulski - z-ca  
przewodniczącego, phm. Barbara Król   - z-ca przewodniczącego, hm. Paweł Napieralski -  przewodniczący, hm. Gabriela 
Jaskulska  - członek (członek Rady Naczelnej ZHP), hm. Marek Urbanowicz  - członek, phm. Walenty Kupczyk - członek 
 
Druhny i Druhowie – członkowie Kręgów Seniorów Chorągwi Wlkp. ZHP.  
         Kilka tygodni temu odbyła się V Zbiórka sprawozdawczo-wyborcza Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny 
Harcerskich i Seniorów za lata 2012-2016. W zbiórce uczestniczyło 90 delegatów z 33 Kręgów na 44 należących do 
Wielkopolskiej Rady co stanowi 75 % reprezentacji. Gośćmi naszej Zbiórki byli: Marszałek Województwa Wlkp. p. Marek 
Woźniak, komendant Chorągwi Wlkp. ZHP dh. hm. Tomasz Kujaczyński, b. Naczelnik ZHP dh. hm. Ryszard Wosiński, 
przewodniczący Zarządu Wlkp.  Towarzystwa Pamięci powstania Wielkopolskiego  dh. Wawrzyniec Wierzejewski oraz     
p. Leszek Raźniewski członek Zarządu Okręgu Wlkp. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W trakcie obrad podsumowano 
czteroletnią kadencje ustępujących władz Rady, wytyczono zadania i cele na kolejne lata. Szczególnie zwrócono uwagę na 
udokumentowanie  aktywnej działalności członków kręgów seniorów w okresie czynnej służby harcerskiej i instruktorskiej. 
Dokonano wyboru nowego Prezydium.  Podczas spotkania  Marszałek Województwa Wlkp. wyróżnił Odznaką Honorową 
„Za Zasługi dla województwa wielkopolskiego” hm. Katarzynę Grążkę, hm. Aleksandra Sekulskiego i hm. Pawła 
Napieralskiego.  Pan Marszałek serdecznie podziękował obecnym delegatom za ich pracę i służbę na rzecz dalszego 
rozwoju harcerstwa i województwa wielkopolskiego. Komendant Chorągwi Wlkp. dh. hm. Tomasz Kujaczyński wręczył 
Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” dh. hm. Markowi Urbanowiczowi (KSH Wągrowiec) oraz Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla 
ZHP” dh. phm. Walentemu Kupczykowi (KSHiS Owar). Dh. Kujaczyński wręczył Honorową Odznakę „Harcerska Służba 
Wielkopolsce” dh. dh. Stanisławowi Gromadzińskiemu i pwd. Bogdanowi Kramerowi (KSHiS Wiarusy 2 PDH). Najwyższym 
Odznaczeniem Towarzystwa Przyjaciół Dziecka – Medalem dr Jordana wyróżniono : hm. Marka Urbanowicza i hm. Pawła 
Napieralskiego.  Ponadto Burmistrz m. Wągrowca  wyróżnił dh. phm. Walentego Kupczyka, phm. Barbarę Król i dh. Jana 
Mroza (KSHiS Wiarusy 2 PDH) za działalność na rzecz społeczności miasta i regionu. 
                                                                                                                                                           PREZYDIUM WR KSHiS 
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1.     J  U  B  I  L  E  U  S  Z  E  
11 maja 2016 roku Harcerski Krąg Seniorów  „Warta” im. hm. A. Studzińskiego w Koninie 
obchodził swój Jubileusz  25-lecia istnienia . Uroczystość odbyła się we wnętrzach Muzeum  
Okręgowego w Koninie -Gosławicach, w którym znajduje się wystawa poświęcona 100 - 
leciu ZHP   na ziemi konińskiej. Część  wystawy stanowią eksponaty  dokumentujące 25- 
letnią działalność Kręgu zgromadzone i wyeksponowane z okazji naszej uroczystości. Cała 
wystawa została stworzona przez Komisję Historyczną Hufca ZHP  w Koninie, której 
przewodniczy członek naszego Kręgu hm. Ryszard Bieganowski. Spotkanie jubileuszowe  

rozpoczęliśmy  apelem przed budynkiem Muzeum. Komendant Kręgu  pwd. Jerzy Brzeziński  złożył raport 
komendantowi Hufca ZHP w Koninie hm. Michałowi Kałużnemu.   Odśpiewaniem Hymnu „Wszystko, co 
nasze”  zakończyliśmy apel. Następnie spotkaliśmy się we wnętrzach muzeum. Prowadzący uroczystość hm. 
Lech Kwiatkowski powitał przybyłych  gości. Gośćmi naszymi byli: v-ce prezydent  miasta Konina Sławomir 
Lorek, komendant Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny i Seniorów ZHP hm. Paweł Napieralski i członkowie 
Rady hm. Barbara Król, hm. Marek Urbanowicz oraz hm. Aleksander Sekulski .        Wśród zaproszonych gości 
byli: członkowie  Kręgu Seniorów w Słupcy, członkowie  wspomnianej Komisji Historycznej Hufca ZHP  w 
Koninie-autorzy Wystawy oraz  byli członkowie Kręgu, którzy  z różnych przyczyn nie mogą  z nami być nadal.. 
Wspomnieniami i minutą ciszy  uczciliśmy tych, którzy odeszli na „wieczna wartę”..przypomnieliśmy ważniejsze 
wydarzenia z życia Kręgu.. Oczywiście nie zabrakło piosenek harcerskich, a wśród nich  hymnu naszego Kręgu  
„Gdy szedłem raz od Warty”, którym rozpoczynamy każdą naszą zbiórkę. Następnie zwiedzaliśmy  wystawę. 

 Dużym zainteresowaniem cieszyła się część poświęcona właśnie nam seniorom, a szczególnie kroniki, w 
których przez całe 25 lat dokumentuje wydarzenia  hm. Antoni Podemski. Po spotkaniu  we wnętrzach 
Muzeum zwiedzaliśmy jego  przepiękne zamkowe otoczenie ,prowadząc dyskusje i przyjacielskie rozmowy. 
Podsumowaniem naszego jubileuszowego spotkania był wspólny obiad w restauracji” Ambrozja” . Obiadowe 
spotkanie zakończyliśmy  kawą i ogromnym  tortem, którego fundatorem był Komendant  Hufca . Posiłkowi 
towarzyszyły harcerskie piosenki. Wspólnym kręgiem zakończyliśmy uroczystość.                                                                                                                                  

                                                                                                                                      pwd .Barbara Włodarczyk 

2.       Z   Ż Y C I A   K R Ę G Ó W 
 W dniu 3 czerwca br. sprzed Kościoła św. Małgorzaty na Śródce wyruszył mikrobus z 
przedstawicielami Kręgów Starszyzny Harcerskiej „Owar”, „Wiarusów” i „10 PDH” na 
integracyjny biwak zorganizowany we wsi Chyby położonej nad jeziorem Kiekrz. 
Gospodarzem biwaku były druhny z KSH „10PDH”. Należy dodać, że podobne biwaki      
KSH„10 PDH”    odbyły się w Chybach już w poprzednich latach. Celem biwaku była przede 
wszystkim: 
- integracja Kręgów Senioralnych ZHP działających na terenie prawobrzeżnego Poznania, 

- zapewnienie bezpośredniego kontaktu z piękną przyrodą polską, 
- zapoznanie i przypomnienie tradycji związanej z obchodami „Nocy Świętojańskiej”. 
 Wspomnieniom „puszczania wianków”, które w przeszłości odbywało się w dniu przesilenia letniego na 
rzece Warcie w okolicy Szeląga nie było końca. Wszyscy pamiętali paradę flotylli rzecznej przyozdobionej 
lampionami i kwiatami płynącą zgodnie z nurtem rzeki oraz pokazy ogni sztucznych. 
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Jak tradycja nakazuje, spotkanie harcerzy nie mogło się odbyć bez świeczniska, które ze względu na dużą ilość 
świeczek zapaliły cztery osoby: Przewodniczący WR KSHiS dh hm. Paweł Napieralski,  
dh. Maria Czyż, dh. hm. Urszula Kocikowska oraz dh phm. Walenty Kupczyk. Oprawę muzyczną świeczniska 
zapewnili druhowie Halinka i Jaś Mrozowie, którzy intonowali piosenki harcerskie i patriotyczne. Nie bez 
znaczenia na znakomitą atmosferę panującą na biwaku miała słoneczna, ciepła pogoda oraz serwowana przez 
dh. Henrykę Urbaś wyżerka. Były więc małosolne ogórki, smalec ze „skrzyczkami”, świeży wiejski chleb, danie z 
kotła przygotowane przez dh hm. Marka Urbanowicza z Kręgu „Damy Radę” oraz przepyszne wypieki dh 
Janeczki Śmierzchalskiej i dh Reni Brzezińskiej z „10 PDH”. Spotkanie w Chybach zakończyło się późnym 
popołudniem pląsami, które przypomniały nam dawne obozowe ogniska. Każdy z uczestników otrzymał 
pamiątkowy dyplom. 
Pieśń pożegnalna oraz wyrażenie chęci ponownego spotkania za rok, zakończyło bardzo udane spotkanie 
Kręgów Starszyzny Harcerskiej Hufca ZHP Poznań- Nowe Miasto. 

Elżbieta Żymałkowska – Lik KSH „10PDH” 

  PIKNIK U DH. IRENY I HM. ZDZISŁAWA W ADAMOWIE W WIELKOPOLSCE 
Do Adamowa niedaleko Anastazewa wybrali się w zielonych koszulkach 
organizacyjnych z nadrukiem HKS Słupca na zaproszenie phm. Ireny i hm. 
Zdzisława członkowie Harcerskiego Kręgu Seniorów ze Słupcy.  Zbiórkę rozpoczął 
komendant hm. Władysław. W swej gawędzie zwrócił wiele uwagi na 
integracyjny charakter dzisiejszego spotkania. Omówił także najważniejsze 

zadania jakie czekają członków podczas zbliżającego się lata 2016. Przypomniał o zaproszeniach do 
Skulska, Lubochni, Janowca Wielkopolskiego, Mogilna-Chałupsk. Na Złaz do Lublina. Hm. Edmund 
przybliżył obecnym losy Sybiraków, ze szczególnym zwróceniem uwagi na swoje przeżycia w tamtych 
złych czasach. Śpiew nie tylko piosenek harcerskich intonował pwd. Stefan prowadząc melodie na 
akordeonie. Hm. Andrzej (akapella) zaśpiewał nam piosenkę ze studenckich czasów. Tekst 
opowiadający o życiu studenta Politechniki Poznańskiej. Irenka, Marylka, Zdzisław i Władek też 
dzielnie śpiewali a wtórowali im Staszek i dwie Krysie. W drugiej części zbiórki po okolicy oprowadzili 
nas phm. Irena i hm. Zdzisław przybliżając nam historię Adamowa. Gospodarze podjęli nas w trzeciej 
części zbiórki wspaniale uwędzoną przez hm. Zdzisława, rybą (pstrągiem). Na stole pojawiło się także 
ciasto, herbata, kawa i wspaniale upieczony przez hm. Andrzeja chleb. A na ruszcie – grillu, gospodarz 
przygotował kiełbaski. Nie przeszkadzało nam chimeryczne zmiany pogody. Tego popołudnia świeciło 
piękne słońce, padał deszcz a nawet spadł grad. Późnym wieczorem po wspólnym kręgu rozstaliśmy 
się z gospodarzami i powróciliśmy do Słupcy i Zagórowa.                                hm. Władysław Szymański 

 

     4.       R E L A C J E:          

 

            

XX  JUBILEUSZOWY  PATRONALNY DZIEŃ SKUPIENIA 
Dnia 11 czerwca 2016r. obchodziliśmy dwudziestą rocznicę powstania Wspólnoty 
Seniorów ZHP im. Księdza hm. Antoniego Bogdańskiego w  Skulsku. Jej założycielami były 
dwa Kręgi: Instruktorski Krąg Seniorów im. Andrzeja Małkowskiego we Włocławku i Krąg 
Seniorów ZHP WARTA im. Antoniego Studzińskiego w Koninie. Wspólnocie nadano imię 
Księdza hm. Antoniego Bogdańskiego, który w latach 1925-1929 był Komendantem 

Chorągwi Harcerzy we Włocławku, a pochowany jest w Skulsku, gdzie zmarł jako proboszcz tutejszej parafii.  
 Współinicjatorem Wspólnoty, budowniczym kaplicy – mauzoleum i jej pierwszym kustoszem był ks. 
Prałat hm. Tadeusz Sierosławski. W Mauzoleum Pamięci Harcerstwa umieszczane są co roku tabliczki epitafijne 
tych harcerzy, którzy odeszli na wieczną wartę, a swą harcerską służbą zasłużyli na naszą pamięć. Do 2016 r. 
uhonorowano około 500 zasłużonych druhów. Od 29 października 2010r. Wspólnota rozkazem Naczelnika ZHP 
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jest Ogólnopolskim Ruchem Programowo- Metodycznym, należą do niej 34 Kręgi Seniorów z dziewięciu 
Chorągwi ZHP. Tegoroczne obchody Dnia Skupienia Wspólnoty  rozpoczęliśmy apelem na przykościelnym 
placu, z udziałem tutejszej orkiestry gminnej, pocztów sztandarowych, członków rodzin druhów 
uhonorowanych w tym roku tabliczkami epitafijnymi oraz seniorów harcerskich z 27 kręgów seniorów 
harcerskich z całego kraju. Gośćmi naszymi byli – ks. infułat profesor UMK w Toruniu Krzysztof Konecki, 
Naczelny Kapelan ZHP hm. Wojciech Jurkowski, ks. prałat hm. Tadeusz Sierosławski , ks. prałat hm. Józef 
Nowakowski.– kustosz sanktuarium bł. Phm W. Frelichowskiego w Toruniu, ks. Mieczysław Kozłowski 
proboszcz Bazyliki Mniejszej z Bydgoszczy, ks. Łukasz Płóciennik – Diecezjalny Duszpasterz Harcerstwa Diecezji 
Włocławskiej,   Komendant Chorągwi Wielkopolskiej hm. Tomasz Kujaczyński, członek Rady Naczelnej  ZHP dh. 
hm. Gabriela Jaskulska, członek Rady Chorągwi Wlkp. ZHP dh. hm. Wiesława Klimowicz, Komendant Hufca 
Konin –hm. Michał Kałużny, komendanci Hufców ZHP z Mławy, Mogilna, Trzemeszna, wójt Gminy Skulsk – pan 
Andrzej Operacz, przedstawiciele władz samorządowych z Mławy, Mogilna. 
 Po złożeniu raportu ks. hm. Wojciechowi Jurkowskiemu – członkowi Głównej Kwatery ZHP, wciągnięciu 
flagi na maszt przy dźwiękach hymnu harcerskiego - odczytany został rozkaz specjalny Komendanta Hufca ZHP 
Konin, po czym Naczelny Kapelan ZHP wraz dh. Tomaszem Kujaczyńskim wręczył Srebrne Odznaki Przyjaciół 
Harcerstwa zasłużonym dla Wspólnoty Skulskiej przyjaciołom : ks. Tadeuszowi Sierosławskiemu, ks. Marianowi 
Kowalskiemu, b. Wójtowi Gminy Skulsk p. Antoniemu Klonowskiemu, obecnemu Wójtowi p. Andrzejowi 
Oparaczowi, p. Janowi Wadelskiemu  – Dyrektorowi GOK w Skulsku p. Skuratowskiemu Janowi – dyrygentowi 
Orkiestry z Skulska oraz p. Tomaszowi Kobierskiemu – komendantowi OSP w Skulsku.  

Przewodniczący Wielkopolskiej Rady Starszyzny Harcerskiej i Seniorów, a jednocześnie Zastępca 
Komendanta Wspólnoty Skulskiej – hm. Paweł Napieralski przy aplauzie wszystkich druhów otrzymał z rąk 
Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej Odznakę Honorową „Harcerska Służba Wielkopolsce”.  
              Komendant Kręgu Seniorów w Mławie – phm. Kazimierz Lewandowski wraz z przedstawicielami  władz 
samorządowych Mławy wręczył medale „Zasłużony Dla Miasta Mławy” dla: b. komendanta Wspólnoty ś. p. dh. 
hm. Janusz Szymczaka (odebrała małżonka dh. pwd. Marianna Szymczak), ks. Mariana Kowalskiego – kustosz 
Mauzoleum Pamięci Harcerstwa oraz proboszcz w Skulsku, dh. hm. Haliny Smól-Bor – przewodnicząca Kapituły 
Wspólnoty Skulskiej, p. Antoniego Klonowskiego - b. Wójta Skulska,  oraz hm. Pawła Napieralskiego  - 
organizatora ostatnich 4 edycji Patronalnych Dni Skupienia w Skulsku.    Po udekorowaniu zasłużonych dla 
Wspólnoty i przekazaniu licznych gratulacji jubileuszowych na ręce Komendantki Wspólnoty phm. Iwony Milas 
nastąpił przemarsz przy wtórze orkiestry do kościoła parafialnego.  

 Po wprowadzeniu relikwii błogosławionego ks. hm. Stefana Wincentego Frelichowskiego – patrona 
polskich harcerzy oraz po wprowadzeniu sztandarów rozpoczęła się msza święta, której przewodniczył   ks. 
infułat  Krzysztof Konecki  przy koncelebrze 8 księży przybyłych na tą uroczystość. Wspomniane zostały 
nazwiska druhów, którzy w ostatnim roku odeszli na wieczną wartę.  Homilię wygłosił ks. Łukasz Płóciennik 
duszpasterz harcerstwa w diecezji Włocławskiej. Śpiewy – jak to stało się już tradycją tego dnia – druhowie 
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wykonywali na melodie harcerskie, przystosowane przez pwd. Stanisława Gromadzińskiego z KSH Wiarusy z 
Poznania. Przejście seniorów i gości pod Mauzoleum Pamięci Harcerstwa rozpoczęło kolejny punkt 
uroczystości. Po hymnie państwowym odczytano decyzję Kapituły Wspólnoty o umieszczeniu kolejnych 43 
tabliczek,  zdjęcia kapelana harcerzy z Ostrowa Wlkp. hm. Lecha Ziemskiego,  poświęcono tabliczki i zdjęcie, 
seniorzy złożyli kwiaty i zapalili znicze oraz wpisali się do księgi pamiątkowej. Każdy uczestnik tej jubileuszowej 
uroczystości otrzymał kolejne wydanie EPITAFIA CZŁONKÓW ZHP UMIESZCZONE E MAUZOLEUM PAMIECI 
HARCERSTWA W ROKU 2016 wydane staraniem Komisji Historycznej Chorągwi Wlkp. ZHP. Po tych podniosłych 
chwilach wszyscy przeszli na harcerski piknik, gdzie pod wielkimi namiotami, siedząc wygodnie przy stołach 
posilano się pyszną grochówką serwowaną z wojskowej kuchni przez hm. Marka Urbanowicza z KSH „Damy 
Radę” z Wągrowca, a roznoszoną przez młodych druhów oraz uczynne druhny. Po posiłku, przy kawie i 
herbacie popłynęły w świat harcerskie piosenki zainicjowane przez gitarzystów – hm. Bogusława Olejniczaka i 
akordeonistę z KSH Szóstacy i dh. Jana Mroza z KSH Wiarusy. Pożegnalny krąg zakończył kolejny – 20 już 
Patronalny Dzień Skupienia w Skulsku. Staraniem dh. hm. Marka Urbanowicza (od niedawna kwatermistrza 
Wspólnoty) wydano Jubileuszową Odznakę 20 lecia  Wspólnoty, którą można było nabyć w trakcie 
harcerskiego pikniku. W imieniu własnym oraz myślę, że w imieniu wszystkich uczestników uroczystości chcę 
podziękować druhom, którzy miejsce naszego biwakowania przygotowali oraz posprzątali i upiększyli budynek 
Mauzoleum – z tego co wiem, już w czwartek po południu wyjechała w tym celu z Poznania grupa pod 
przewodnictwem hm. Pawła Napieralskiego w składzie – hm. Marek Urbanowicz, hm. Kazimierz Łukaszewicz, 
hm. Bogdan Janiszewski, pwd. Robert Kroll ze swoim znajomym panem Jackiem oraz phm. Barbara Król. Wieźli 
oni  namioty, stoły i ławki ustawione później na biwakowym placu oraz kuchnię polową. W piątkowe 

przedpołudnie w prace włączyło się pięć osób z KSH Mogilno II na czele z dh. hm. Stanisławem Jasińskim oraz 

komendant KSH Warta w Koninie. Cały czas na miejscu było i bardzo pomagało kilku  młodych druhów z 

Hufca Konin (członkowie drużyny z Gimanzium w Skulsku w liczbie 12 osób), oraz trójka z Konina  – druhny 

Ola, Nina i druh Jacek nocowała nawet z seniorami w Skulsku. Ta sama kwatermistrzowska poznańska ekipa 

wraz z powyższą trójką zdemontowała miejsce pikniku po wyjeździe uczestników. Tradycyjnie wszelką pomoc 

w organizacji tego przedsięwzięcia okazały władze Gminy Skulsk z p. Andrzejem Operaczem oraz dyrektorem 

Gminnego Ośrodka Kultury p. Janem Wadelskim na czele.  

 Myślę, że wszyscy wymienieni zasługują na wielkie uznanie z naszej strony – seniorów, którzy 

przyjechali „na gotowe”.   

                                      hm. Urszula Kocikowska  (KSH OWAR Poznań) 

 

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

 

 

 

HAL – 2016 DĄBROWA -  CHAŁUPSKA  2016   W dniu  15 

lipca br. tradycyjnie jak co roku Komenda Hufca ZHP w Mogilnie 
wraz z Kręgami Seniorów organizuje spotkanie letnie seniorów 
harcerskich z Chorągwi Kujawsko –Pomorskiej i Wielkopolskiej 
ZHP. Tegoroczna edycja to – SAMOCHODOWY RAJD 
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZY SENIORÓW GMINY DĄBROWA. 
SZCZEGÓŁY 

Imprezy w KH Mogilno i u dh. hm. Kazimiery Rosińskiej tel. 605-
734-097.    
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XXV JUBILEUSZOWY OGÓLNOPOLSKI ZŁAZ SENIORÓW ZHP 

Druhny i Druhowie Seniorzy ! 

Bardzo nam miło, ponownie zaprosić Was w dniach 18-

21.08.2016 r. na gościnne i piękne ziemie Lubelszczyzny. Przed 

nami XXV Jubileuszowy Ogólnopolski Złaz Seniorów ZHP, który 

po raz drugi mamy zaszczyt organizować. Gościliśmy Was przed 

piętnastoma laty na X Złazie Seniorów w Lublinie i miło nam 

będzie spotkać Was ponownie w naszym pięknym mieście z 700-

letnią tradycją. 

Przed nami cztery sierpniowe dni, podczas których aktywnie 

spędzimy czas przypominając historię i tradycje Lublina oraz 

zwiedzając najpiękniejsze zakątki naszego województwa. 

Pokażemy Wam jak zmienił się Lublin przez ostatnie piętnaście 

lat. Przed nami czas integracji i wymiany doświadczeń oraz wiele 

atrakcji, które specjalnie dla Was przygotowaliśmy. W 

załączonych materiałach odnajdziecie szczegóły dotyczące Złazu. 

W IMIENIU KOMENDY LUBELSKIEJ CHORĄGWI ZHP, REFERATU 
SENIORÓW ORAZ KRĘGU INSTRUKTORÓW I SENIORÓW SZANIEC 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA XXV JUBILEUSZOWY OGÓLNOPOLSKI ZŁAZ SENIORÓW ZHP, KTÓRY 
ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 18-21.08.2016 R. W LUBLINIE. Komenda Złazu informuje, że upłynął już 

termin przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w Złazie. Pojedyncze zgłoszenia będziemy przyjmować 

na listę rezerwową (na miejsca rezygnujących).Prosimy o przesłanie drugiej wpłaty do 15 lipca 2016 r. 

Jednocześnie prosimy o uzupełnienie brakujących na kartach zgłoszeń numerów ewidencyjnych ZHP 

lub przesłanie oświadczenia właściwego Komendanta Hufca o przynależności do ZHP. Zgodnie z 

uchwałą GK ZHP osoby, które nie posiadają nr ewidencyjnego i nie przedstawią oświadczenia będą 

musiały zapłacić dodatkowo podatek VAT. Dziękujemy wszystkim, którzy terminowo prześlą opłatę 

oraz uzupełnią brakujące dokumenty w terminie do 15 lipca 2016 roku.  Wszelkie pytania dotyczące 
zgłoszeń i wpłat prosimy kierować do dh. hm. Edwarda Nakoniecznego zastępcy ds. organizacyjnych 
e-mail seniorzy@lubelska.zhp.pl lub telefonicznie 668 134 026. 

 

„Czuwaj” 

Komendantka 

XXV Jubileuszowego Ogólnopolskiego 

Złazu Seniorów ZHP 

hm. Jadwiga Kowalska 

 

Prezydium Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów informuje 
że organizuje transport autobusowy do Lublina. Autobus  zostanie podstawiony na 
Placu Mickiewicza w dniu 18 sierpnia br. o godz. 6.30. Wyjazd  godz. 7.00. Koszt 
przejazdu w obie strony 120 złotych płatne w dniu wyjazdu. Zgłoszenia przyjmuje 
hm. Paweł Napieralski  tel. 605-111-335 adres meilowy: pawelnapieralski@wp.pl.  

mailto:pawelnapieralski@wp.pl

