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 NUMER 125(10)2016                                                        WRZESIEŃ  2016     1. J  U  B  I  L  E  U  S  Z E : 

Z okazji ukończenia 80 lat dh. hm. Tadeuszowi Mośkowi  z KSH Wilda najserdeczniejsze życzenia składa  Prezydium WR KSHiS        2.       Z   Ż Y C I A   K R Ę G Ó W: 
                     Krąg Starszyzny Harcerskiej „LESZCZYNA” z Leszna: 

                               Przed kolejną Harcerską Akcją Letnią seniorki z KSH i S Leszczyna uczestniczyły w zbiórce Gromady 
Zuchowej „Zdobywcy Lasu” w Lesznie. W trakcie spotkania zuchy zadawały pytania dotyczące powstania 
harcerstwa przed wojną, kto należał do środowiska harcerskiego. Chętnie obejrzały legitymacje (wilczka)- 
zucha,  te sprzed wojny. Seniorki szczegółowo udzielały odpowiedzi i z wielkim sentymentem wspominały 
piękne lata, jakie przeżyły w harcerstwie w dziecięcym wieku.                                                hm. Stefania Wajman  
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     4.       R E L A C J E:      
 XXV JUBILEUSZOWY OGÓLNOPOLSKI ZŁAZ SENIORÓW ZHP 

 „Ledwie skowronki, srebrzyste dzwonki w lazurach nieba rozpoczęły gwar…” , a już rozśpiewany autokar pełen harcerskich seniorów wyruszył w daleką trasę do Lublina na odbywający się tam w dniach 18-21 sierpnia 2016r XXV Jubileuszowy Ogólnopolski Złaz Seniorów ZHP. W złazie tym brało udział około 350 druhen i druhów z 66 Kręgów Seniorów, przyjechali też jak co roku harcerze z Zaolzia, Niemiec,  Anglii i Stanów Zjednoczonych. Z Chorągwi Wielkopolskiej uczestniczyło 56 seniorów harcerskich z 15 Kręgów. Po przyjeździe na miejsce, zakwaterowaniu się i obiadokolacji spotkaliśmy się w holu jednego z budynków Politechniki Lubelskiej, w akademikach której mieszkaliśmy i po powitaniu gości - w tym Zastępcy Naczelnika ZHP hm. Krzysztofa Budzińskiego, członka  Głównej Kwatery hm. Grzegorza Woźniaka i Kierownika Wydziału Seniorów GK hm. Bogdana Radysa - rozpoczęła się multimedialna prezentacja z poprzedniego, ubiegłorocznego Złazu Seniorów, który odbywał się w Poznaniu. Jeszcze raz przeżywaliśmy te piękne chwile, a gospodarze poznańskiego spotkania podczas prezentacji i przez cały czas pobytu w Lublinie otrzymywali gratulacje za jego świetnie zorganizowanie. Kilku poznańskich druhów podczas prezentacji rozdawało wszystkim 124(9)2016 sierpniowy  numer biuletynu Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów  „SENIOR”, w którym zamieszczono między innymi życzenia dla organizatorów tegorocznego Złazu. Senioriada „Poznajmy się” – śpiewy i pląsy harcerskie zakończyły pierwszy dzień naszego pobytu na Złazie. Drugi dzień – piątek 19 sierpnia to poznawanie przez seniorów podzielonych na osiem drużyn miasta Lublina. Zwiedzanie rozpoczęło się po apelu otwierającym uroczyście Złaz, a zorganizowanym na dziedzińcu Zamku Lubelskiego.  Komendantka Złazu hm. Jadwiga Kowalska otrzymała za pośrednictwem Kierownika Wydziału Seniorów GK od komendanta poznańskiego Złazu – hm. Pawła Napieralskiego buławę złazową. Przybyłych seniorów powitali między innymi członek Głównej Kwatery  ZHP, komisaryczny Komendant Chorągwi Lubelskiej ZHP  hm. Grzegorz Woźniak oraz przedstawicielka prezydenta Lublina – pana Krzysztofa Żuka.  

 Reprezentacja seniorów harcerskich z Wielkopolski na XXV Jubileuszowym Złazie Seniorów  w Lublinie  
Zamek Lubelski – dawne więzienie carskie, kryminalne, hitlerowskie, polityczne – miejsce śmierci wielu osób mieści obecnie Muzeum Lubelskie. Oglądaliśmy w nim wystawę ludowych haftów Lubelszczyzny oraz wystawę „Pankiewicz i po… Uwalnianie koloru”- hołd złożony wybitnemu artyście w 150. rocznicę jego urodzin w Lublinie. Kaplica Zamku Lubelskiego, którą zwiedziliśmy  jest jednym z najcenniejszych i najciekawszych zabytków sztuki średniowiecznej w Polsce i w Europie. Jest to miejsce, w którym spotkała się i współistnieje kultura Wschodu i Zachodu. We wnętrzu tej gotyckiej świątyni w 1418 roku wykonano bezcenne malowidła bizantyńsko-ruskie, kaplica była świadkiem wielu ważnych wydarzeń historycznych, m. in. Unii Lubelskiej w 1569 r. Udaliśmy się następnie na lubelską starówkę bardzo różniącą się od poznańskiej, czy gdańskiej – 
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urzekła nas ona swoim urokiem. Zobaczyliśmy tu między innymi budynek Trybunału Koronnego, zwiedziliśmy archikatedrę, w jej  skarbcu oglądaliśmy piękne kielichy mszalne i ornaty, a w zakrystii akustycznej stojąc w dwóch jej  przeciwległych narożnikach tyłem do siebie – mogliśmy prowadzić półgłosem rozmowę niesłyszalną dla innych. Przechodziliśmy też przez bramę, w której żony „testowały” wierność mężów – ponoć gdy przez nią przejdzie wierny mąż, wtedy zapieje kogut.  Było już po godzinie 12.00, więc pewnie koguty już spały…..   Po zwiedzeniu Muzeum Literackiego im. Józefa Czechowicza i smacznych obiadach w tutejszych sympatycznych lokalach – wszystkie osiem drużyn spotkało się na schodach Zamku Lubelskiego, gdzie wykonane zostało pamiątkowe zdjęcie.  

 Wieczorem w obecności Przewodniczącego ZHP hm. Dariusza Supeł odbyło się harcerskie ognisko, na którym przebrani harcerze zainscenizowali następującą legendę: W 1637 bądź 1638 roku w lubelskim Trybunale Koronnym odbył się proces pewnej wdowy. Stroną w sporze był bogaty magnat, który przekupił sędziów. Skorumpowani sędziowie, nie bacząc na fakty, przyznali rację swemu mocodawcy. Zrozpaczona wdowa wzniosła ręce do krucyfiksu wiszącego w sali sądowej i zawołała: „Gdyby diabli sądzili wydaliby sprawiedliwszy wyrok!”  Jeszcze tej samej nocy o północy, w sali posiedzeń trybunalskiego sądu pojawiły się zagadkowe postacie odziane w żupany, szlacheckie kontusze i w czarnych perukach. Przerażony pisarz, który notował przebieg rozprawy, spostrzegł diabelskie rogi zręcznie ukryte w kruczych włosach i poczuł zapach siarki. Wydali oni wyrok na korzyść kobiety. A żeby go przypieczętować, diabelski sędzia oparł się ręką o stół, wypalając w desce ślad dłoni.” Stół z wypaloną czarcią łapą, stoi w muzeum na Zamku.  Trzeci dzień – sobota 20 sierpnia  – to wycieczki poza Lublin. Harcerze zwiedzali między innymi Zamość, Kozłówkę, Włodawę, Chełm, Puławy, Kazimierz Dolny, Nałęczów. My – seniorzy z Kręgów Seniorów „OWAR” i „10 PDH” w Poznaniu wybraliśmy wycieczkę na dość odległe Roztocze.  Było pięknie! Wyjazd rozpoczęliśmy od Suśca, skąd szlakiem wędrowaliśmy brzegiem Tanwi oglądając przecudne widoki małych wodospadów i progów zwanych „szumami” . Woda była przejrzysta, delikatny szmer wody bardzo uspokajał  i  relaksował.  Mimo upalnej pogody było przyjemnie, a wszyscy  turyści miło nas witali. W bardzo dobrym nastroju dojechaliśmy następnie do Krasnobrodu, gdzie w zajeździe „Kalinka” zjedliśmy „weselny” obiad (szykowano tu popołudniową uroczystość) i zwiedziliśmy mini muzeum  stworzone przez właściciela,  w którym głównie znajdują się stare motocykle.  Podjechaliśmy również do kapliczki "Na Wodzie"- miejsca kultu i pielgrzymek z całej Polski, zwanej również „Kaplicą Objawień”, ponieważ w tym miejscu w 1640 r. objawiła się Matka Boża. Wypływająca ze źródeł pod kaplicą woda jest, według miejscowej ludności oraz pielgrzymów, lecznicza. Wiele 
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osób moczy w niej nogi lub inne, chore czy zmęczone, części ciała. Ruszyliśmy następnie do Zwierzyńca – serca Roztocza. Tutaj żona III ordynata Jana "Sobiepana" Zamoyskiego, później żona Jana III Sobieskiego - Marysieńka, nakazała w Zwierzyńcu stworzyć od podstaw staw, z wyspą i altaną (teatrem) na wodzie, sto lat później  budynek ten został zamieniony przez ordynata Tomasza Antoniego Zamoyskiego w barokowy kościół jako wotum dziękczynne za szczęśliwe narodziny syna. Słuchaliśmy właśnie naszej wspaniałej przewodniczki ze swadą opowiadającej o Zwierzyńcu i całym Roztoczu, gdy pojawiła się para młoda na odbywający się tu ślub. Zdziwili się słysząc „Sto lat” śpiewane gromko przez harcerzy i sympatycznie nam podziękowali. Wieczorem wystąpił dla nas serdecznie przyjęty zespół „Wołosatki”, który obchodził już 40-lecie istnienia. Największym przebojem jak zwykle był znany prawie wszystkim obecnym „Bieszczadzki trakt” ze słowami „Choć lata młode szybko płyną  wiemy, że nie starzejemy się…”  Wszyscy obecni śpiewali i  klaskali, a wraz z nami przybyły akurat na koncert członek Głównej Kwatery ZHP Naczelny Kapelan ZHP – hm. Wojciech Jurkowski. Czwarty dzień – niedziela 21 sierpnia. Mogliśmy dłużej pospać, bo śniadanie dopiero o godz. 8.00 (w poprzednie dni o 6.30) – i po spakowaniu się podjechaliśmy do kościoła p.w.  matki Bożej Różańcowej – sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej na mszę św. koncelebrowaną przez Naczelnego Kapelana ZHP, kapelanów Chorągwi Lubelskiej i Hufca Chełm. Hm. Tadeusz Ochwat (Rybnik) tradycyjnie wykonał i przekazał celebrantom swoje rzeźby - „klucze do nieba”, a ponadto harcerską monstrancję. Po mszy św. pożegnalny apel, wręczanie gospodarzom podziękowań i upominków (również od Wielkopolski). Hm. Paweł Napieralski – Komendant Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów  otrzymał podziękowanie za zorganizowanie XXIV Złazu w Poznaniu – i po pożegnalnym kręgu oraz  szybkim obiedzie wyruszyliśmy do domów.  Bardzo dziękujemy sztabowi Złazu z Komendantką hm. Jadwigą Kowalską na czele, naszym kochanym drużynowym, młodym harcerzom oraz patrolom medycznym Chorągwi Lubelskiej ZHP za włożony w organizację Złazu trud i pracę podczas jego trwania. Możemy jeszcze tylko zaśpiewać „Ach Roztocze, jakie cudne, gdzie jest taki drugi kraj…”                           phm. Walenty Kupczyk  sam. Elżbieta Żymałkowska - Lik                        
     5.        I N F O R M A C J E :  
 - PROPOZYCJE PROGRAMOWE   WIELKOPOLSKIEJ RADY KRĘG  STARSZYZNY HARCERSKIEJ I SENIORÓW   DO PRACY  W KRĘGACH NA ROK 2016-2017 
WRZESIEŃ 2016           03.09.2016     

- Inauguracja Roku Harcerskiego 2016/17 w Kręgach - Wesołe harce po lesie – czyli Rychtyk po Szamotulsku w Jeleńcu   Koła  Sierakowa (baza obozowa Hufca ZHP Szamotuły) - Pożegnanie lata, podsumowanie jubileuszowego, ogólnopolskiego         Złazu Seniorów w Lublinie  - Grzybobranie w Kręgach 
PAŹDZIERNIK 2016     18. 10 2016 

-Wyjazdy tematyczne kręgów – np. święto pyry, święto latawca itp.  - 20 rocznica śmierci hm. Stefana Mirowskiego – wyjazd         przedstawicieli Kręgów  do Warszawy, odwiedzenie grobu dh.    Stefana na Powązkach, Centrum  Kopernika - Wizyty seniorów na cmentarzach w celu upamiętnienia zmarłych    członków  Kręgów.   LISTOPAD 2016         18-20.11.2016 
- Współ organizacja mszy św. za zmarłych członków harcerstwa    poznańskiego i  wielkopolskiego, po mszy spotkania harcerskie.   - uczestnictwo przedstawicieli wielkopolskich Kręgów Seniorów w     Odprawie komendantów kręgów i kier. Referatów chorągwianych      oraz Wydziału Seniorów GK ZHP (SKIERNIEWICE)   GRUDZIEŃ 2016         18.12.2016  - Harcerskie Mikołajki/spotkania opłatkowe w kręgach   
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        27.12.2016  - Betlejemskie Światło Pokoju (Poznań – Fara Poznańska) - Uczestnictwo w obchodach 98 rocznicy Powstania       Wielkopolskiego (Pomnik  harcerza na Malcie), kręgi z Poznania i    wokół Poznania 
STYCZEŃ 2017           14.01.2017                     07.01.2017 

 - Współ organizacja opłatka Wspólnoty Skulskiej (Poznań- Sz. Pod.     Nr 84  -  gospodarz imprezy IKS  Dziewiątacy   - Organizacja i uczestnictwo w opłatku Kręgów Starszyzny       Harcerskiej i  Seniorów Chorągwi Wlkp. ZHP  -  gospodarz     spotkania – Krąg Seniorów Azymut - Wschowa - Kolędowanie  w Kręgach  
      LUTY 2017            22.02.2017 

 - Pomoc w organizacji zimowego wypoczynku w środowiskach. - Uczestnictwo w uroczystym apelu na Forcie VII w Poznaniu  - Dzień Myśli Braterskiej   
     MARZEC 2017       26.03.2017 

 - Powitanie Wiosny – wycieczki, biwaki, topienie Marzanny itp. - Rocznica Akcji Pod Arsenałem  - Fara Poznańska – Urząd Miasta    Poznania 
 KWIECIEŃ 2017  - Dni seniora na Międzynarodowych Targach Poznańskich        „AKTYWNI 50 +” organizacja stoiska harcerskich seniorów  - Uczestnictwo w imprezach organizowanych przez macierzyste      Hufce.   -  Spotkania wielkanocne „Jajeczko” w Kręgach   -  Współ organizacja spotkania wielkanocnego Wspólnoty Skulskiej 
            MAJ         13.05.2017               19-21. 05. 2017 

 - Organizacja Zlotu Seniorów Chorągwi Wlkp.– KSHiS „Płomienie” w    Czerwonaku - Udział w harcerskiej pielgrzymce na Jasną Górę - Udział w XXII Rajdzie Rodło – Chorągwi Gdańskiej 
CZERWIEC 2017        10.05.2017                 17-18. 06. 2017 

 -Współorganizacja XXI Dnia Skupienia wraz ze Wspólnotą Seniorów     w Skulsku   - Współorganizacja obchodów stulecia harcerstwa we Wrześni –       Krąg Instruktorski „Wiarusy”  
LIPIEC 2017  - Pomoc w organizacji i uczestnictwo w HAL i NAL w swoich    środowiskach - Wyjazdy w odwiedziny obozów organizowane przez Hufce,    drużyny   
SIERPIEŃ 2017         17-20.08.2017  - Uczestnictwo w ogólnopolskim Złazie Seniorów  w Bydgoszczy                                                                                     PRZEWODNICZĄCY WIELKOPOLSKIEJ RADY                KRĘGÓW STARSZYZNY HARCERSKIEJ I SENIORÓW                                                                                       hm. Paweł Napieralski  
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        -    WYJAZD HARCERSKICH SENIORÓW DO  WARSZAWY: Propozycja wyjazdu do Warszawy.  W tym roku obchodziliśmy 20 rocznicę śmierci hm. Stefana Mirowskiego – Przewodniczącego ZHP (1990 – 1996).  Z tej okazji proponujemy wyjazd do Warszawy w dniu 18.10.2016r. (wtorek), aby odwiedzić grób dh. Stefana na cmentarzu wojskowym na Powązkach oraz zwiedzić Centrum Nauki Kopernik. Cena biletu do CNK dla grup zorganizowanych wynosi 15 zł od osoby. Orientacyjny czas zwiedzania – to 3-5 godz.  W CNK jest bistro „Wiem”  w którym, po uprzednim zamówieniu można zjeść posiłek (zupa+ drugie danie+ napój) w cenie ok. 13 zł.   Do kosztów wyjazdu należy również doliczyć koszty przejazdu autokarem.  Wyjazd autobusu w dniu 18 października br. Godz. 6.30 z Placu Mickiewicza w Poznaniu.  Chętnych prosimy o zgłaszanie się do dnia 17.09.2016 r. do dh. hm. Gabrysi Jaskulskiej  tel.603-174-200  adres mailowy:   gabjask@gmail.com  WYKAZ ŁĄCZNIKÓW PREZYDIUM WIELKOPOLSKIEJ RADY Z KRĘGAMI SENIORÓW: hm. Gabriela Jaskulska:   KSHiS  Czerwonak, 17-18 Krąg Lubońskiej DH, 6-7 Krąg                                                   Lubońskiej DH, HKS Wilda, KSH Śmigiel, KSH Śrem,                                                           KIS Września, KSHiS Września phm. Walenty Kupczyk :  KSH Jarocin, KS Nowy Tomyśl, Wilki Morskie – Kiekrz, KSHiS                                                  Owar, KSH Stęszew, KSH Puszczykowo  phm. Barbara Król         :   KSH Poznań-Grunwald, KSHiS Historycy, KSHiS 10 PDH,                                                                            KSH 2PDH”Wiarusy”, KSH Piątacy                            hm. Paweł Napieralski  :   KSH Kalisz. KSH Kościan, KSH Krotoszyn, KIS Ostrów Wlkp.,                                                                            KSH Jeżyce I, KSH Szóstacy (b. Jeżyce 2), IKS IX, KSH Turek                            hm. Aleksander Sekulski:  KSH Chodzież, KSHiS Gniezno, KSHiS Koło, HKS Koni, KSH                                                                             Słupca, KSH Trzemeszno, KSHiS Wągrowiec                             hm. Marek Urbanowicz :  KSHiS Leszczyna, KSH Hubal, KSHiS Tadeusza Solii – LESZNO,                                                                            KSHiS Piła, KSH 16 PDH Bemak, KSH Miejska Górka, KSHiS                                                                             Szamotuły, KSHiS 3 Żywioły, KSHiS Spadochron – WRONKI,                                                                            KSHiS Złotów    -  KOMUNIKAT WSPÓLNOTY SENIORÓW ZHP W SKULSKU.   

Na wniosek kilku kręgów seniorów harcerskich skupionych we Wspólnocie  Komenda Wspólnoty odwołuje zaplanowaną na dzień 24 września br. w Poznaniu  zbiórkę sprawozdawczo – wyborczą. Zbiórka  sprawozdawczo – wyborcza odbędzie się w dniu  07. stycznia 2017 roku w Poznaniu w Szkole Podstawowej nr 84  Poznań – Ul. Szczepana 3.    
    -  OFERTA  DOMU SENIORA - FUNDACJI ZAKŁADY KÓRNICKIEJ   
        NASZ DOM – został stworzony dla tych którzy czują się samotnie, szukają  
         bratniej duszy, potrzebują opieki medycznej i wsparcia w codziennym życiu, chcą         odzyskać i zachować witalność (fragmenty z prospektu )         Z pełną ofertą usług można zapoznać się na stronie internetowej pod adresem:         www:dom seniora.fzk.pl   adres:  63-000 Środa Wlkp. Jarosławiec 10 tel.61/2878903                                                                               


