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NUMER 124(9)2016                                                            SIERPIEŃ  2016    

Już rok mija jak XXIV Ogólnopolski Złaz Seniorów 
„PIASTOWE MY PSZCZOŁY” zorganizowany przez 
Wielkopolską Radę Kręgów Starszyzny Harcerskiej 
i Seniorów i Komendę Chorągwi Wielkopolskiej 
ZHP odszedł do historii. Gościliśmy Seniorów z 
Polski i z zagranicy czując się wyróżnieni, że 
mogliśmy w te sierpowe dni 2015 roku w 
Poznaniu i w Wielkopolsce podejmować druhów, 
którzy w przeszłości szczególnie zasłużyli się dla 
dzieci i dla Związku Harcerstwa Polskiego. Z 
wielką starannością organizowaliśmy zbiórki, 
ogniska, spotkania, wycieczki. Przybyło tu do nas 
ponad 400 zasłużonych seniorów z 68 Kręgów 
Harcerskich ZHP. Z dumą przejęliśmy buławę od 
naszych przyjaciół seniorów z Opola, symbol 
kiedyś władzy hetmańskiej, marszałkowskiej, a 
teraz znak, że tu do Poznania przyjechali na swój 
Złaz Polscy Harcerscy Seniorzy.  

 
Naszym następcom - Seniorom z Chorągwi Lubelskiej ZHP życzymy, by 

XXV JUBILEUSZOWY OGÓLNOPOLSKI ZŁAZ SENIORÓW                                            

na pięknej Lubelszczyźnie stał się dla uczestników prawdziwym świętem, a przeżycia 
trwały w ich pamięci   jak najdłużej. I niech w naszych sercach zagości przesłanie zawarte w 

wierszu hm. Heleny Ostaszewskiej: 
Im głębiej  wchodzę w życie 

i czas się odkłada na skroniach, 
tym częściej wracam w przeszłość, 

o której  nie sposób zapomnieć. 
Wpisała się  w ślady za mną 
pracą, przyjaźnią, przygodą, 

i wraca echem dalekim, i przypomina młodość. 

                                                        ŻYCZY                                                        Prezydium Wielkopolskiej Rady KSHiS 
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     2.       Z   Ż Y C I A   K R Ę G Ó W 
 

NIEOBOZOWA AKCJA LETNIA DLA DZIECI WIEJSKICH PROWADZONA 
PRZEZ KIS „DZIEWIĄTACY” HUFIEC POZNAŃ – WILDA 

Tradycyjnie  członkowie Kręgu Instruktorów Seniorów Dziewiątacy z Hufca ZHP Poznań-Wilda 
współorganizują małe formy wypoczynku dla dzieci zaprzyjaźnionej wioski UJAZD koło 
Grodziska Wlkp. (członek kręgu  dh. Zygmunt Olszak jest tam sołtysem). Do zadania 
przystąpili dh. dh. Wanda, jej mąż Rościsław, Lucyna, Basia, Grażyna, Jola, Jacek i Robert.  Po 
przyjeździe do Ujazdu w dniu 22 lipca rozbiliśmy w parku namioty dla dzieci oraz omówiliśmy 
zadania jakie będziemy realizować w następny dzień. W sobotę rozpoczęliśmy przygodę 

wakacyjną dla 8 dzieci z Ujazdu. Był spacer po okolicy parku  oraz pałacu z zagadkami z historii okolic. 
Wieczorem dh. Grażyna w towarzystwie 7 letniego Stasia rozpalili ognisko. Śpiewy pląsy i smaczne kiełbaski to 
atrakcje wieczoru sobotniego. Atrakcja były pełnione nocne warty przy ognisku. Pieczę nad wartownikami 
sprawował dh. Zygmunt który dzielnie nie spał cała noc. W niedzielny poranek uczestnicy i kadra biwaku 
przeszli do pobliskiej kaplicy na Mszę Św. Dzieci zabrały ze sobą rowery aby ks. poświecił je z okazji święta 

patrona podróżnych św. Krzysztofa. Po śniadaniu ciąg dalszy zabaw, konkursów i 
niespodzianek. Na zakończenie biwaku dh. pwd. Robert Kroll wręczył 7-letniemu 
Stasiowi ufundowany przez siebie rower. Radość i duma malowała się na twarzy 
tego chłopca. Wszystkim  tym którzy przyczynili się do uświetnienia tej imprezy 
serdecznie dziękujemy. Do zobaczenia przy kolejnej imprezie.  
Należy też wspomnieć o innej wcześniejszej imprezie dla dzieci z UJAZDU. 
Członkowie Kręgu zorganizowali w dniu 24 czerwca b r.  troszkę opóźnione obchody 
DNIA DZIECKA i zakończenia roku szkolnego.  Cała uroczystość odbyła się w 
świetlicy wiejskiej. Zorganizowaliśmy festyn dla dzieci, młodzieży i rodziców 
zamieszkałych w Ujeździe i okolicznych wsiach. Były konkursy i zabawy. Nagrody 
ufundowali właściciele okolicznych sklepów spożywczych(2). Nawet kapryśna 
pogoda (ulewa czy huragan) nie przeszkodziły nam w realizacji programu 

zaplanowanego na sobotę i niedzielę. Rozegrano również mecz piłkarski między wsiami Ujazd a Kowalewem 
(wynik 3do 6). Podsumowując obie imprezy należy stwierdzić że warto swój czas poświęcić na tego typu 
imprezy żeby zobaczyć uśmiechnięte, rozbawione i zadowolone twarze dzieci i młodzieży a także rodziców.                                                     
opisały: pwd. Bożena Witkowska i pwd. Jolanta Zandecka 

 

     KSHiS „Płomienie” w Czerwonaku   Spotkanie KSHiS „Płomienie” w dniu 
21.07 odbyło się z udziałem zaproszonego gościa, którym był Przewodniczący Rady Gminy 
Czerwonak, pan Marcin Wojtkowiak. Po powitaniu i rozpaleniu świecznika, przedstawił on 
projekt powołania w naszej Gminie Rady Seniorów, oraz odpowiadał na pytania członków 
Kręgu dotyczące sposobu zgłaszania kandydatów do Rady Seniorów, ordynacji wyborczej itp. 
Było to jedno z cyklu spotkań z seniorami, przed opracowaniem statutu. Umówiliśmy się z 
panem Przewodniczącym na kolejne spotkanie, po opracowaniu Statutu i ordynacji wyborczej. 

Po pożegnaniu gościa, przyjęliśmy plan pracy na następny rok harcerski sporządzony w oparciu    o propozycje                                                                                                                                                                                                                                                                                     
przedstawione na poprzedniej zbiórce. Druh Kordian przedstawił projekt zaplanowanej na kwiecień wycieczki: 
Chełmno – Pelplin – Bydgoszcz. W dalszej części spotkania ustaliliśmy listę osób, które wezmą udział w 
„Wesołych harcach po lesie – Rychtyk po Szamotulsku” w Jeleńcu, oraz w Pikniku z okazji rocznicy Bitwy 
Warszawskiej w Lubochni k/Gniezna.    Będąc współorganizatorem Spotkania Pokoleń w Szklarskiej Porębie,                                                                                                                                                                                                                                        
omówiliśmy dokładny program tego przedsięwzięcia.   Podjęliśmy również decyzję o przystąpieniu                                                                                                                          
do projektu „Z przeszłości w przyszłość wzmacnianie roli seniorów w działaniach ZHP” w ramach rządowego 
programu na rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych. Podczas trwania zbiorki nie zabrakło wspólnego 
śpiewu przy akompaniamencie akordeonu na którym, jak zawsze przygrywał druh Heniu, oraz rozmów przy 
kawie i placku upieczonym przez druhnę Marylkę.  Na koniec ustaliliśmy stały termin zbiórek naszego Kręgu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Będzie to każdy czwarty czwartek miesiąca o godz. 17.00.  Spotkanie  zakończyliśmy tradycyjnym kręgiem. 
                                                                                                                                                            hm. Gabriela Jaskulska 
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4.      R E L A C J E:          

 
 HARCERSKIE WARSZTATY SENIORÓW NA 
GŁODÓWCE  Lipcowe 2016 roku warsztaty szkoleniowe w 

Harcerskim Schronisku Górskim ZHP na Głodówce zostały 
przeprowadzone przez hm. Beatę i hm. Andrzeja. Spotkanie 
dotyczyło inicjatyw kręgów realizowanych w ramach projektu 
przygotowanego przez Główną Kwaterę ZHP „Z przeszłości w 
przyszłość” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz 

Aktywizacji Społecznej Osób Starszych  2014-2020. W tym roku projekty będą ukierunkowane na wzmocnienie 
roli harcerskich seniorów w lokalnych środowiskach (hufcu, gminie, mieście).  Warsztaty ukończyło  17 
harcerskich seniorów – Druhowie: Daniel, Halina, Czesław z Chorągwi Łódzkiej; Barbara, Maria, Bożena z 
Chorągwi Zachodniopomorskiej; Andrzej, Elżbieta, Ireneusz, Krystyna, Władysław z Chorągwi Wielkopolskiej; 

Kazimierz, Barbara z Chorągwi Śląskiej; Tadeusz, Krystyna, Teresa z 
Chorągwi Krakowskiej.  Dziękuję Druhnie Beacie i Druhowi Andrzejowi za 
wzbogacenie nas,  uczestników  w przebogatą informację dotyczącą 
możliwość realizacji inicjatyw Kręgów rzecz Aktywizacji Społecznej Osób 
Starszych, za troskliwość i opiekę.  Dziękuję za to, że znalazł się w bardzo 
bogatym programie warsztatów, czas na wędrówkę szlakiem na Rusinową 
Polanę, skąd najlepszy widok na Hawrań i Murań i do Sanktuarium Matki 
Bożej Jaworzyńskiej – Królowej Tatr na Wiktorówkach  a także za 
możliwość zwiedzenia zamku Niedzickiego i za zorganizowanie pływania 
statkiem po Jeziorze Czorsztyńskimi, także za to że mogliśmy odwiedzić 
kościół św. Michała Archanioła w Dębnie wyjątkowy zabytek architektury 

drewnianej, pełen unikalnych i niezwykłych zabytków, gdzie podobnież brał ślub Janosik.  Wyrażam 
podziękowania dla Druha Andrzeja, kierownika „Głodówki”  i pracowników za troskliwie rodzinne podjęcie nas 
w Górskim Harcerskim Schronisku.                                                                                        hm.  Władysław Szymański 

 

 POZDROWIENIA Z POLA BITWY POD GRUNWALDEM. 

 Corocznie nasz Harcerski Krąg Seniorów w Słupcy jest wyróżniany szczerymi 
pozdrowieniami od uczestników - zuchów i harcerzy z I Szczepu ze Słupcy, którzy 
biwakują na polach Grunwaldu na Ogólnopolskich Zlotach Grunwaldzkich. I w 
tym, 2016 roku, otrzymaliśmy miłe pozdrowienia z pola bitwy pod Grunwaldem 
od: dwóch Mateuszów, Julki, Laury, Darii, Alicji, dwóch Bartków, Ewy, Joasi, 
Emilki. W imieniu członków seniorów Kręgu najserdeczniej po harcersku dziękuję. 
Komendantką I Szczepu Harcerskiego im. Janusza Korczaka jest hm. Maria 
Główczyńska, która pełni też funkcję Przewodniczącej Przedstawicielstwa 
Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich w Chorągwi Wielkopolskiej ZHP. Zuchy z I 
Szczepu zapoczątkowały swoją przygodę z „Grunwaldem” w1989 r. pod 

przewodnictwem hm. Aliny Główczyńskiej, ówczesnej komendantki Szczepu Harcerskiego im. Janusza 
Korczaka. Harcerze ze Słupcy na Polach Grunwaldu spotykają się pod komendą hm. Marii 
Główczyńskiej corocznie od roku 1990. Harcerze i zuchy działające przy Szkole Podstawowej nr 1 im. 
Komisji Edukacji Narodowej w Słupcy, mają najstarsze tradycje w Polsce w Ruchu Wspólnot Drużyn 
Grunwaldzkich. Działają w nim najdłużej wśród drużyn z całego kraju i trwają w tych działaniach do 
dnia dzisiejszego. I Szczep Harcerski prowadzi swoją działalność przy Szkole Podstawowej nr 1 w 
Słupcy a dzieci tej szkoły miały to szczęście, że w ciągu jej długoletniego istnienia, pracowali ludzie, 
dla których harcerstwo było i jest stylem życia. Czuwaj!                                        hm. Władysław Szymański 
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HARCERSKI PIKNIK U PODHARCMISTRZYNI ZDZISŁAWY I HARCMISTRZA 
ALEKSANDRA W LUBOCHNI KOŁO GNIEZNA – 13 sierpień 2016 

 
 Kolejny raz uczestniczyliśmy w Lubochni koło Gniezna w spotkaniu 
zaprzyjaźnionych Kręgów Starszyzny i Seniorów z Chorągwi Kujawsko 
– Pomorskiej i z Wielkopolskiej. Dziś już po raz siódmy przybyliśmy 
na zaproszenie hm. Aleksandra, komendanta Harcerskiego Kręgu 
Starszyzny i Seniorów Bezimienni z Gniezna z: Inowrocławia, Mogilna 
(dwa Kręgi), Poznania (kilka Kręgów), Trzemeszna, Wągrowca, Słupcy 
(z naszego Kręgu obecni byli: phm Małgosia i Andrzej Wolscy, hm. 
Staszek Przydryga, Władek Szymański). 

Zaszczycili nasze spotkanie: hm. Inga Rusin-Siwak - członkini Europejskiego Komitetu WAGGGS, hm. Paweł 
Napieralski - przewodniczący Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i  Seniorów, hm. Gabriela 
Jaskulska - członkini Rady Naczelnej ZHP, hm. Kazimiera Rosińska - członkini WS GK ZHP, hm. Maciej Siwak - 
komendant Hufca ZHP Gniezno. Zbiórka zaprzyjaźnionych Kręgów odbywa się w 
szczególnym dniu - jak mówił w swym wystąpieniu Komendant Hufca Gniezno - hm. 
Maciej Siwak:                                           
  „na przedpolach Warszawy 13-15 sierpnia 1920 r. rozegrała się decydująca batalia wojny 
polsko-bolszewickiej. Określana "cudem nad Wisłą" i uznawana za 18. przełomową bitwę 
w historii świata zadecydowała o niepodległości Polski i uratowała Europę przed 
bolszewizmem.  140 lat temu   13 sierpnia 1873 roku w Jurczycach k. Krakowa urodził się 
gen. Józef Haller, legionista, twórca Armii Polskiej we Francji, generalny inspektor Armii 
Ochotniczej podczas wojny polsko-bolszewickiej; po wybuchu II wojny światowej minister 
rządu RP na uchodźstwie. Był potomkiem Jana Hallera, właściciela pierwszej w Polsce 
oficyny wydawniczej i synem arystokraty... harcmistrz, przewodniczący ZHP: 3 lipca 1920 – 
4 luty  1923r.” 
   Druh Stanisław Gromadziński  z Poznania do wypowiedzi Komendanta z Gniezna dodał „ po wystąpieniu z 
wojska austrowęgierskiego 1912r. stopniu kapitana Józef Haller poświęcił się pracy społecznej. Działał aktywnie 
w ruchu spółdzielczym, gdzie osiągnął znaczne sukcesy Związał się także rozwijającym się ruchem skautowym i 
Towarzystwem Gimnastycznym "Sokół", prowadził intensywną pracę jako instruktor wojskowy m.in. zakładał 
drużyny „Sokoła”, organizował tajne kursy żołnierskie, podoficerskie i oficerskie dla młodzieży polskiej. To ona 

znalazła się potem gdy wybuchła wojna w pierwszych zastępach 
legionowych.” 
   Gospodarze zaprosili nas do stołów biesiadnych pod 
namiotowym zadaszeniem. Tu 70 seniorów raczyło się 
wspaniałym poczęstunkiem. Druh  Jan Mróz  z Poznania i Jego 
żona Halina  inicjowali wesołe piosenki skautowe i harcerskie. 
Najbardziej bardziej podobała się żartobliwa piosenka śpiewana 
przez skautów Tam w koszuli ohej, tam ma weszka swoje 
młode…, którą świetnie zaśpiewał wraz z zuchowymi pląsami dh. 
Jan. 

   Późnym wieczorem rozstaliśmy się  i wróciliśmy do naszych domów. Wcześniej na zakończenie zbiórki w 
harcerskim kręgu zanuciliśmy pieśń pożegnalną. Świetnie zorganizowane popołudnie sierpniowe 2016 roku 
dobiegło końca.  Dziękuję podharcmistrzyni Zdzisławie i harcmistrzowi Aleksandrowi oraz Członkom Kręgu 
Bezimienni za ugoszczenie nas na harcerskim pikniku w Lubochni koło Gniezna. 

hm. Władysław Szymański, komendant Kręgu ze Słupcy   

 
 
  
 

http://dzieje.pl/aktualnosci/140-lat-temu-urodzil-gen-jozef-haller-tworca-blekitnej-armii

