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NUMER 126(11)2016                                                 PAŹDZIERNIK  2016     

     2.       Z   Ż Y C I A   K R Ę G Ó W: 
 BIWAK DZIEWIĄTAKÓW W WISEŁCE W DNIACH 8-11 WRZEŚNIA BR. 
   Na całe 4 dni 20 osób (16 – IX, 1- OWAR, 3- osoby towarzyszące) wyruszyło z zaprzyjaźnionym kierowcą p. Bartkiem do 
bazy harcerskiej w Wisełce – która przywitała nas słońcem. Jadąc do celu zatrzymaliśmy się w Wolinie, gdzie kierownictwo 
Kręgu dokonało zaopatrzenia żywnościowego na kolejne dni. Po rozlokowaniu się w drewnianych domkach i zjedzeniu 
smacznej grochówki harcerskiej z wkładką przygotowaną przez gospodarzy bazy -  wymarsz przez strzelisty (30 metrowy) 
las nad morze. Piękne słońce i ciepła woda zachęciła do kąpieli w naszym Bałtyku. Po kolacji wieczorne spotkanie przy 
śpiewie zakończyło całodzienne wrażenia. W drugim dniu pojechaliśmy do Międzyzdrojów. Po drodze wspinaczka na 
punkt widokowy znajdujący się na terenie Wolińskiego Parku Narodowego. Pod nami było spore urwisko i bezmiar wody 
Bałtyku.  W Międzyzdrojach spacer ukwieconym Parkiem Zdrojowym do słynnego mola, spacer i relaks na molo oraz 
zwiedzanie Alei Gwiazd. Po powrocie do bazy i zjedzeniu smacznego obiadu (pyry z gzikiem) -  grupa wytrwałych 
piechurów wybrała się na spacer do okolicznych jezior i nad morze. Ciepły wieczór sprzyjał ognisku, przy którym patrząc 
na latające iskry śpiewaliśmy harcerskie piosenki. Krąg harcerskich dłoni zakończył kolejny dzień.  

Sobota to trzeci upalny dzień który wygonił nas nad morze po bardzo dobrej śniadaniowej jajecznicy zrobionej przez 
samego mistrza kuchni dh. Zygmunta, który już o 6 rano rozpoczął swoje gastronomiczne działania. Po obiedzie w strojach 
harcerskich pojechaliśmy do Świnoujścia. Przeprawa  promem była atrakcją przed spotkaniem z seniorami Chorągwi 
Zachodnio-Pomorskiej ZHP  reprezentowanymi przez dh. hm. Danutę Marciszewską. Seniorzy ci uczestniczyli w Zlocie 
tejże Chorągwi w Świnoujściu. Po ugoszczeniu kawą i ciastkami poszliśmy na deptak uzdrowiskowy oraz odwiedziliśmy 
miasteczko zlotowe. W porcie oglądaliśmy olbrzymie promy pasażersko-towarowe które były w trakcie załadunku przed 
kolejnym rejsem. Powrót do bazy i wieczorne pogaduchy zakończyły kolejny dzień. Niedziela to czwarty i ostatni dzień 
naszego pobytu -  śniadanie, wyprawa nad morze lub jezioro, obiad, pakowanie i wyjazd. Z żalem spoglądaliśmy na bazę 
harcerską Hufca ZHP  Poznań-Grunwald którą musieliśmy opuścić,  a która przysporzyła nam wiele pięknych chwil. Żegnaj 
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Wisełko cała w słońcu. Dziękujemy naszym gospodarzom pani Mircie i panu Andrzejowi którzy dbali o nasze żołądki. W 
drodze powrotnej w trakcie obowiązkowego postoju dh. Kaziu ugościł nas dobrym chlebem z smaluszkiem własnej roboty. 
W autobusie rozległy się okrzyki podziękowania dla dh. Pawła Napieralskiego za zorganizowanie tych 4 niezapomnianych 
dni.                                                                                                 
                                                                                                                                                                                pwd. Jolanta Zandecka    
HARCERSCY SENIORZY Z WSCHOWY   
W dniu 10 września 2016 roku, na Stanicy Harcerskiej ZHP w Lginiu, odbyła się zbiórka grupy harcerzy seniorów z Kręgu 
Seniora „Azymut” oraz 3 dh im. „Zawiszy Czarnego” ze Wschowy, dawniej nazywanej „Bawołami”. Tematem spotkania 
było omówienie planu działania na lata 2016-2017 w szczególności dot. organizacji Zlotu Seniorów Chorągwi 
Wielkopolskiej oraz obchodów jubileuszu           60-lecia powstania 3 Drużyny Harcerskiej – zwanej „Bawołami”. W 
spotkaniu uczestniczyli m.in.: Komendant Hufca ZHP we Wschowie phm Hanna Romanowicz, Przewodnicząca KS 
„Azymut” phm Jadwiga Tarka, czynni i byli instruktorzy skautingu, przyboczny 3 dh Wiesław Kłosowski wraz z bracią 
harcerską, przybyłą ze Wschowy oraz rejonów zachodniej Polski. Piosenki harcerskie „Wschowa nasza Wschowa”, 

„  
Zapomnisz” oraz inne, intonowała wprowadzając w odpowiedni nastrój, kapela podwórkowa „I TO JEST WŁAŚNIE TO”, 
składająca się z byłych harcerzy Hufca Wschowa. W trakcie spotkania zawiązały się Grupy inicjatywne odpowiedzialne za 
poszczególne elementy organizacji uroczystości, zlotów i jubileuszy.  Jedną z uchwał tego harcerskiego zgromadzenia było 
wystąpienie z petycją do Burmistrza oraz Rady Miejskiej we Wschowie o nazwanie jednej z ulic miasta: p.t. „Aleja 3 dh im. 
„Zawiszy Czarnego- Bawoły”. Ta harcerska drużyna środowiskowa miała wielki wpływ na kształtowanie postaw dzieci i 
młodzieży w latach 1950-60. Szczególne wsparcie oraz akceptację tej inicjatywy otrzymaliśmy od dh Andrzeja 
Piotrkowskiego - Komendanta szczepu „Bawoły” mieszkającego w Krakowie.  Jednym z bardzo sympatycznych punktów 
spotkania były wspomnienia sprzed   50 laty. Wiele radości sprawiło uczestnikom odtwarzanie zdarzeń. Zabawom nie było 
końca. Mieliśmy także satysfakcję z tak pięknie przeżytych lat młodości w kręgach harcerstwa. Największym 
zainteresowaniem, powracającym do wspomnień cieszyło się przeglądanie kronik harcerskich, gromadzących historię 
wydarzeń oraz działań  3 DH im. „Zawiszy Czarnego” we Wschowie  w latach 1957-1962.  
Harcerski krąg oraz pieśń pożegnalna rozwiązała zbiórkę seniorów.   Do zobaczenia !  Z harcerskim pozdrowieniem 
                                                                                                                                                                                             Zdzisław Rygusik 
                                     

          ZIEMNIAKI CZY KARTOFLE ROSNĄ W CAŁYM KRAJU, ZAŚ   PYRY  SĄ TYLKO U NAS  ŚWIĘTO     
                                                                         PYRY W ROKIETNICY 
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17 września 2016r.   Krąg Seniorów Harcerskich „Szóstacy” im. Tadeusza Kościuszki przy Hufcu Poznań – Jeżyce po raz 
kolejny zorganizował „Święto Pyry”.  Tradycyjnie spotkanie miało miejsce na polu biwakowym nad  jeziorkiem w 
Rokietnicy k. Poznania, a jego inicjatorem i organizatorem był dh Jarek Gendera ,  zaś  funkcję koordynatora całości 
wydarzenia, łącznie z pozyskaniem dofinansowania  z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Seniorów 
poprzez Główną Kwaterę ZHP była Krysia   Krobska . Sprawy rozliczeń  finansowych  powierzone zostały   Basi Nowackiej . 
Impreza, która   odbywa się już od kilku lat, została  na stałe wpisana do programu działania naszego Kręgu. Ma ona na 
celu  kultywowanie tradycji wielkopolskich,  jako że  ziemniaki czy kartofle rosną w całym kraju, natomiast „pyry” są tylko 
u nas .  Jej założeniem była także integracja  harcerzy oraz naszych rodzin i przyjaciół Kręgu. W tym roku tradycja  była 
kontynuowana, przy czym jej aspekt integracyjny został potraktowany znacznie szerzej, więc  tym razem zaprosiliśmy do 
udziału w „Święcie Pyry” przedstawicieli  Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów z naszego Hufca, z terenu Poznania 
oraz z Wielkopolski,  na czele z Wielkopolską Radą SHiS, którą reprezentował  m.in.  dh hm Paweł Napieralski  jej 
przewodniczący. Zaproszenie przyjęła także dh hm  Beata Matyjaszczyk – przedstawicielka Głównej Kwatery  ZHP i 
animator projektu ASOS. Obecni byli również mieszkańcy Rokietnicy (niektórzy  zaproszeni, inni przyłączyli się do imprezy  
spontanicznie), w tym także redaktor naczelny  Miesięcznika Rokietnickiego Maciej Mikuła. Przyjechali też nasi sympatycy 
i przyjaciele, m.in. rodzina jednego z najbardziej zasłużonych instruktorów b. VI Hufca ZHP Poznań – Winiary  pp. Anna i 
Stanisław Basińscy oraz nasze rodziny –współmałżonkowie, dzieci i wnuki. Tu należy  oddać szczególne zasługi rodzinie 
Jarka Gendery, której trzy pokolenia dzielnie pomagały przy organizacji imprezy,  jak i w czasie jej trwania, pełniąc  z 
zaangażowaniem funkcje wolontariuszy.  Po raz pierwszy w  „Święcie Pyry” uczestniczyło ponad 50 osób. 
Spotkanie rozpoczęło się tradycyjnie harcerskim śpiewaniem przy  ognisku, które rozpalił   Paweł Napieralski.  Przewodził 
śpiewaniu duet gitarowy dr hm Bogusław Olejniczak – Komendant  KSH „Szóstacy” oraz   Edziu Bręczewski  i bardzo 
szybko okazało się,  że nie trzeba być harcerzem by przyłączyć się do chóru, więc śpiewali wszyscy,  nie tylko piosenki 
harcerskie, ale też ogniskowe i ludowe, które jak się okazuje są powszechnie znane, tylko czasem trzeba je przypomnieć. 
Ognisko i piosenka stworzyły pogodny  nastrój serdeczności i przyjaźni ,  a to jest chyba najlepiej pojęta integracja ludzi  
wielu pokoleń ( różnica wieku sięgała  nawet 75 lat!) i z różnych środowisk. Potem przyszła pora na biesiadę,  która nie 
mogła składać się z innych dań niż tradycyjnie wielkopolskie.  Były więc pyry z gzikiem  czyli ziemniaki w mundurkach z 
twarożkiem z cebulką oraz plendze (czyli placki ziemniaczane) z sosem gulaszowym,  a na deser  zaserwowano wspaniały 
tort przyozdobiony kilkoma  słodkimi  pyrami .  Wszystko  zakupione u miejscowych  producentów i wszystko palce lizać!!!  
Oczywiście były też kiełbaski z rożna, które pieczołowicie przygotowali Wojtek Matłoka  z Markiem Zaranem. Po części 
gastronomicznej   Komendant Kręgu zaproponował koncert  pieśni patriotycznych w związku z rocznicą 17 września.  
Pięknie śpiewali  druhowie Olejniczak i Bręczewski,  a  do nich  bardzo szybko przyłączyli się wszyscy zebrani. Kolejną 
ważną częścią spotkania był wernisaż  obrazów   Bogusia Olejniczaka zatytułowany „Akwarela, akwarela, akwarela”. 
Twórca nie tylko pokazał swoje prace,  wśród których wyróżniały się pejzaże nadmorskie,  i  które bardzo pięknie 
prezentowały się w plenerze,  ale też opowiedział zebranym o tej szczególnej technice malarskiej jaką  jest akwarela. 
Ostatnim akcentem spotkania było kolejne wspólne śpiewanie przy ognisku. Powoli zapadał zmrok, płomień ogniska 
oświetlał piękne otoczenie i popłynęły nad wodą stare,  nastrojowe piosenki harcerskie.  Spotkanie  zakończyło się 
tradycyjnym kręgiem harcerskim i piosenkami na pożegnanie.  Co wynieśliśmy z tego spotkania oceni każdy z jego 
uczestników,  ale z całą pewnością  wszyscy z przekonaniem zaśpiewali „przy innym ogniu w inną noc do zobaczenia 
znów”, a goście spontanicznie deklarowali udział w Święcie Pyry w następnych latach. 
                                                                                                                       dh Krystyna Strażyńska - Frydrych 

                        WSPÓLNA ZBIÓRKA KSH „10 PDH” I KSH „WIARUSY”     
 
 
 
                           
                                          
 W środę 21 września 2016r. w gościnnym Klubie „Złota Jesień” na os. Powstań Narodowych odbyła się pierwsza 
po przerwie wakacyjnej wspólna zbiórka KSH „10 PDH” i KSH „Wiarusy”. Wspólne zbiórki obu Kręgów odywają się od 5 lat 
raz na kwartał. Zbórki te sa kontynuacją tradycji śpiewaczej 10 Poznańskiej Drużyny Harcerek i 2 Poznańskiej Drużyny 
Harcerzy na Śródce, które w latach 1945-1950 odnosiły sukcesy w konkursach śpiewaczych organizowanych na terenie 
miasta Poznania.  W przerwie między śpiewaniem piosenek Komendant KSH „Wiarusy” dh Bogdan Kramer przypomniał 
uczestnikom zbiórki o zbliżającym się Święcie Zmarłych i mszy św., która tradycyjnie odprawiana jest w Dzień Zaduszny (2 
listopada) w kościele św. Małgorzaty na Śródce o godz. 17.30. Intencją tej mszy św. jest modlitwa za harcerki i harcerzy 
oraz mieszkańców Śródki, którzy odeszli na wieczną wartę. Drugi komunikat dotyczył krótkiej relacji z przebiegu XXV 
Jubileuszowego Złazu Seniorów ZHP w Lublinie, którego uczestnikiem była sporządzająca tę notatkę. Dh Elżbieta opierając 
się na współpracy z niezawodnym duetem muzycznym KSH „Wiarusy” dh Bogdanem Marcinkowskim i dh Janem Mrozem 
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starała się nauczyć uczestników zbiórki (27 osób) nowej piosenki pt. „ Harcerscy Seniorzy”przywiezionej z Jubileuszowego 
Złazu.  Nauka piosenki ze względu na prostą i znaną melodię łatwo została przyswojona i chyba wejdzie na stałe do 
repertuaru śpiewanych piosenek. Gościem zbiórki śpiewaczej była Kierowniczka Klubu „Złota Jesień”  dh phm Małgorzata 
Andrzejewska.Utworzony na zakończenie zbiórki krąg, był nie tylko kręgiem złączonych rąk, ale kręgiem wspólnych 
wspomnień i młodych duchem serc.                                       Elżbieta Żymałkowska-Lik   
                                                                                   

SENIORKA HARCERSKA PWD. HALINA MIĘTKIEWICZ MISTRZYNIĄ POLSKI 

                                                                             
Jestem dumny, jako komendant HKS w Słupcy, że przewodniczka Halina Miętkiewicz, członkini naszego Kręgu Seniorów 
ZHP, dowódca Kobiecej Drużyny OSP w Lądku województwo wielkopolskie, zdobyła razem ze swoją drużyną mistrzostwo 
Polski i będzie reprezentować nasz kraj w przyszłym roku na VIII Olimpiadzie w Villach w Austrii. Tak mi opowiadała. 
Druhu komendancie na stadionie w Lądku ćwiczyliśmy systematycznie i bardzo ciężko, przygotowując się najpierw do 
zawodów wojewódzkich w Koninie, gdzie zajęliśmy 27 sierpnia 2016 roku pierwsze miejsce w grupie Kobiecych Drużyn 
Pożarniczych. Po tych zawodach ćwiczyliśmy podwójnie, by osiągnąć jak najlepszy wynik na zawodach ogólnopolskich w 
Polanicy. Po cichu marzyliśmy o tym najlepszym wyniku. I udało się. Jesteśmy Mistrzyniami Polski.  Razem z moją 9-
osobową drużyną reprezentowaliśmy Ochotniczą Straż Pożarną z Lądka województwo wielkopolskie. Nie liczyłam ale na 
tych Ogólnopolskich Zawodach było bardzo dużo  Drużyn z całej Polski. My startowaliśmy w kategorii B. W tej kategorii 
uczestniczą zawodniczki powyżej lat trzydziestu. Druhna Halina z dumą pokazuje mi dwa złote medale z napisami: 
    IV Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze * miejsce w grupie „KDP” klasa „B” *  Konin, 27.08.2016r.  I drugi Złoty 
Medal: na awersie;  Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze * KDP * OSP * PSP a na drugiej stronie - rewersie: 
Polanica Zdrój * 16-18 września 2016 roku. 

hm. Władysław Szymański  

  4.       R E L A C J E:   

    

„RYCHTYK PO SZAMOTULSKU” PO RAZ TRZECI. 
Krąg Starszyzny Harcerskiej i Seniorów „Matecznik” wraz z komendantem Hufca ZHP 
Szamotuły już po raz trzeci zaprosili kręgi na 
imprezę „Rychtyk po Szamotulsku”. Tym razem 
na jej terenową odmianę pod hasłem „Wesołe 
harce po lesie”. Impreza ta odbyła się w sobotę 
3 września br. w bazie obozowej Hufca 
Szamotuły w Jeleńcu k. Sierakowa w Puszczy 

Noteckiej.  Oprócz gospodarzy wzięli w niej udział KSH „OWAR” z Poznania, 
KSH „WIARUSY” z Poznania, KSHiS "Płomienie" z Czerwonaka, IKSiSH 

"Dziewiątacy" z 
Poznania, KSH 
"Bezimienni" z 
Gniezna, KSH "Damy 
Radę” z Wągrowca oraz członkowie KI "Dzida" z macierzystego 
szczepu Matecznika - „Antydes”, którzy we wszystkim nam 
pomagali.  Uczestnicy mieli zjawić się w Jeleńcu na godzinę 14

00
, 

ale widać chęć do spotkania w gronie dobrych przyjaciół i 
wspólnej zabawy spowodowała, że wszyscy zjawili się dużo 
wcześniej i po początkowej kawie, do której znalazło się 
oczywiście coś słodkiego, rozpoczęła się pierwsza sportowa część 
imprezy, czyli „Harce - raz na wesoło”. Podzieleni na 
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sześcioosobowe zespoły rywalizowaliśmy w różnych, raczej niecodziennych konkurencjach. Od znanego niegdyś 
cymbergaja- tego z grzebieniem i kapselkami, poprzez młócenie precyzyjne cepem, wyścigi na czteroosobowych nartach, 
po rzut wodnym balonem i wiele innych wesołych dyscyplin. Wszyscy mieli okazję popisać się swą tężyzną fizyczną, 
sprytem oraz zwinnością, ale przede wszystkim wielkim poczuciem humoru. A choć wcale nie było łatwo, wszyscy jednak 
zasłużyli sobie na medale, które później dumnie zdobiły każdą pierś. Po takim wysiłku trzeba było zregenerować 
nadwątlone siły - więc przyszedł czas na całkiem nie małe, co nie co na ząb. A gdy już wszyscy porządnie wzmocnili swe 
ciała, nastała pora, aby na wesoło pogimnastykować swe umysły.  Sprawdziliśmy się pod względem znajomości muzyki i 
gwary wielkopolskiej, pośpiewaliśmy i wytańczyliśmy „Czekoladę”. Później jeszcze zwiedzanie bazy, spacer po 
przepięknym lesie, chwila nad brzegiem jeziora i krąg pożegnalny u schyłku dnia.  
                                                                                                            KSHiS  Matecznik  
 

„ODDALI POLSCE SWE ŻYCIE MŁODE BRONIĄC OJCZYZNY, PRAW I HONORU” 
 

                               – UROCZYSTY APEL HARCERSKI W GNIEŹNIE 
Komenda Hufca ZHP Gniezno z jej Komendantem hm. Maciejem Siwiakiem zaprosiła wielkopolskich harcerzy – 
w tym między innymi KSH OWAR z  POZNANIA, HKS Z TRZEMESZNA, WĄGROWCA I MOGILNA na uroczysty apel 
z okazji 30 rocznicy odsłonięcia Pomnika Harcerskiego na Skwerze Orląt Lwowskich w tym mieście oraz 77 
rocznicy powstania Szarych Szeregów. Uroczystość miała miejsce dnia 24 września 2016r, przygotowana 
została przez Krąg Starszyzny Harcerskiej „Bezimienni” w ramach programu ASOS 2014-2020 „Z Przeszłości w 
przyszłość”, a prowadził ją harcmistrz Marek Zbiranek, który przed laty prowadził również uroczystość 
odsłonięcia Pomnika. Symboliczny był moment zmiany warty, na której stanęły druhny, pełniące wartę przy 
pomniku 30 lat temu. Na apelu obecnych było dużo młodzieży harcerskiej kończącej grę miejską „Florian 
Marciniak”, a wyniki gry przedstawione zostały na apelu. 44 Szczep Harcerski „Krzemień” z Gniezna noszący 
imię Floriana Marciniaka otrzymał z rąk Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej hm. Tomasza Kujaczyńskiego 
nowy sztandar, a instruktorzy Szczepu otrzymali harcerskie wyróżnienia. Komendantka Szczepu hm. Ewa 
Polaszewska otrzymała z rąk Prezydenta Miasta Gniezna Medal Koronacyjny  za działalność na rzecz 
gnieźnieńskiego harcerstwa. Po Apelu Pamięci jako pierwszy kwiaty pod Pomnikiem Harcerzy złożył hm. 
Ryszard Wosiński – Naczelnik ZHP w dniu odsłonięcia Pomnika, który był 30 lat temu obecny na tej 
uroczystości. Przypomniał on hasło programowe Szarych Szeregów "Dziś - jutro - pojutrze", co oznaczało : 
"Dziś" - to okres okupacji i przygotowanie do powstania, "Jutro" - otwarta walka zbrojna z okupantem, 
"Pojutrze" - praca w wolnej Polsce i przypomniał, że „Pojutrze” trwa obecnie. Kwiaty składali również między 
innymi – pani Starosta Beata Tarczyńska, Prezydent Gniezna – pan Tomasz Budasz, poseł Ziemi Gnieźninskiej 
pan Paweł Ardt, przewodniczący Rady Miasta Gniezna pan Jerzy Chorn, dyrektor biura senatora Roberta 
Gawła,  Komendant Kręgu „Bezimienni” z Gniezna – hm. Aleksander Sekulski, przedstawiciele Wielkopolskiej 
Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów. Z uznaniem harcerzy spotkał się gest wręczenia przez 
Prezydenta Miasta symbolicznego klucza do nowej siedziby hufca, po czym po zakończeniu uroczystości 
kręgiem harcerskim - starszyzna wraz z zaproszonymi gośćmi udała się na spotkanie do Centrum Kultury, gdzie 
można było obejrzeć film z odsłonięcia pomnika 30 lat temu oraz dokumenty dotyczące budowy pomnika. 
Pomnik ten zaprojektował i wykonał artysta rzeźbiarz Jerzy Sobociński – również twórca pomnika Bolesława 
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Chrobrego przed Katedrą Gnieźnieńską. Na głównej tablicy Pomnika widnieje napis „Oddali Polsce swe życie 
młode broniąc Ojczyzny, praw i honoru”.                                                                                                     
                                                                                                                                                                               hm. Urszula Kocikowska 

     BIWAK INTEGRACYJNY WIELKOPOLSKICH SENIORÓW HARCERSKICH  

 
  Chcieliśmy dogonić lato, więc… : „KTO JESZCZE MOŻE, TEN NAD MORZE, BO MOŻE MORZE, MU POMOŻE”  
W dniach 30.09 – 02.10.2016r. chętni seniorzy z kilku kręgów /”Damy Radę”, „Wiarusy”, „Owar”,”10PDH”, 
„Dziewiątacy”/ wybrali się na biwak integracyjny do Ustronia Morskiego. Komendantką była druhna Elżbieta 
Żymałkowska – Lik, zastępcą pwd. Wiesław Nowak, kwatermistrzynią pwd. Małgorzata Suchanecka, zaś 
organizatorem i „dobrym duchem” -  oczywista oczywistość -   hm., Marek Urbanowicz.   Już pierwszy wieczór 
dostarczył niezapomnianych wrażeń, bowiem na brzegu morza, w blasku pochodni, widać było biało- czerwoną 
flagę  i proporzec Kręgu„ Damy Radę” przy których zobowiązanie instruktorskie w podniosłym nastroju złożył 
dh Wiesław Nowak. Po powrocie na miejsce zakwaterowania /ośrodek „Błękitna Laguna”/ tradycyjny kominek 
rozpoczęła dh Ela gawędą o walorach Morza Bałtyckiego. Chwilę potem wspomniana Druhna i hm. Mieczysław 
Bromberek otrzymali listy gratulacyjne za wieloletnią przynależność do ZHP, podpisane przez Komendanta 
Chorągwi  Wielkopolskiej – hm. Tomasza Kujaczyńskiego. Gdy druhowie Jan i Halinka Mrozowie wzięli do rąk 
swoje ukochane instrumenty - piosenki harcerskie i nie tylko takie, słychać było pewnie w całej okolicy. 
Wieczór zakończyły tańce, przerwane na moment przez phm. Basię Król wręczaniem upominków ”naszym 
chłopcom” z okazji Dnia Chłopaka. Następnego dnia z kijkami lub bez, według uznania, zwiedzaliśmy 
nadmorską miejscowość, a wieczorem znowu śpiewy i tańce w gorących rytmach /zadbał o to dh Wiesław/.  
Kolejną niespodziankę zapowiedział dh Rościsław, który zmobilizował Druhny do przygotowania zespołowego 
występu wokalnego z elementami choreografii. Skład zespołu to : dh  Krysia, Wanda, Halinka, Ela, Basia i 
Małgorzata. Gorące brawa były satysfakcjonującą nagrodą, bowiem nagrody rzeczowe /pozazdrościć/ zdobyli : 
dh Jasiu - mistrz tańca, dh Wiesław – niezastąpiony disc jockey oraz za całokształt dh Rościsław. Przedpołudnie 
kolejnego dnia spędziliśmy na niedzielnym nabożeństwie, konsumpcji smażonej rybki, spacerze po plaży i 
łapaniu słonecznych promieni. Cały czas nie brakło rąk do pracy przy przygotowywaniu posiłków pod 
kierunkiem pwd. Małgosi. Pobyt zakończyliśmy pamiątkowym wspólnym zdjęciem.  Do Skoków i Poznania 
przywiózł nas szczęśliwie zawsze uśmiechnięty  p. Bartek /kierowca autokaru/, a radość z udanego biwaku 
pewnie też zawdzięczamy życzeniom od  hm. Tomasza Kujaczyńskiego - Komendanta. Chorągwi Wlkp. i hm 
Pawła Napieralskiego - Przewodniczącego Wielkopolskiej  Rady Kręgów Starszyzny i Seniorów  ZHP. 
                                                                                                                                                                     phm Wanda Nowicka - Kozak  
                    

     5.        I N F O R M A C J E :  
       -    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 organizujemy wyjazd do 
Warszawy w dniu 18.10.2016r. (wtorek), aby odwiedzić grób dh. Stefana na cmentarzu 
wojskowym na Powązkach oraz zwiedzić Centrum Nauki Kopernik, oraz Muzeum Harcerstwa.. 
Wyjazd autobusu w dniu 18 października br. Godz. 6.30 z Placu Mickiewicza w Poznaniu.  
Ostateczny koszt 100 złotych od osoby płatne w autobusie. Strój organizacyjny obowiązkowy.                                     


