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NUMER 130/2/2017                                                L U T Y  2017 

 

 
       Z okazji Dnia Myśli Braterskiej 

wszystkim Druhnom i Druhom 
 

ŻYCZYMY 
 

aby zdrowie, zapał i wytrwałość , 
pozwoliły nam nadal działać 

dla dobra innych 
 

Wielkopolska Rada Kręgów 
Starszyzny Harcerskiej i Seniorów 

 

2.  Z ŻYCIA KRĘGÓW: 

    OPŁATEK  W OWARZE „To nasze kolędowanie niech poleci w świat – życzymy Wam 

kochani szczęścia długich lat. 
Niech człowiek człowiekowi zawsze będzie bratem, a dobro z miłowaniem żądzą całym światem !”  

Tymi słowami – po powitaniu gości i członków Kręgu 
Starszyzny Harcerskiej OWAR przez komendanta Kręgu hm. Walentego Kupczyka i jego zastępcę hm. Urszulę 
Kocikowską, rozpoczęło się dnia 5 stycznia 2017r tradycyjne spotkanie harcerskich seniorów os. 
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Warszawskiego.  Gośćmi Kręgu byli – Przewodniczący Rady Miasta Poznania pan Michał Grześ, redaktor 
naczelny czasopisma „MY” pan Stanisław  Marcin Dymczyk, pani Bogumiła Gromadzińska – wdowa po zmarłym 
w grudniu byłym Komendancie bratniego Kręgu Seniorów WIARUSY w Poznaniu, Przewodniczący 
Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów (WR KSHiS) – hm. Paweł Napieralski, 
Przewodniczący Komisji Stopni Instruktorskich przy Chorągwi Wlkp. ZHP – hm. Włodzimierz Michalak oraz 
członek WR KSHiS, przedstawiciel Kręgu Seniorów „DAMY RADĘ” z Wągrowca – hm. Marek Urbanowicz.  Po 
uczczeniu chwilą ciszy zmarłych w ubiegłych roku druhów z Kręgu OWAR – pwd. Jana Kapitańczyka, Józefa 
Artmana oraz druha Stanisława Gromadzińskiego, zapaleniu świec ku ich czci, odczytaniu pięknego wiersza 
ks. Jana Twardowskiego przez hm. Wł. Michalaka – zaśpiewana została wzruszająca „Kolęda dla nieobecnych”. 
Niektórzy z druhów otrzymali od pani Gromadzińskiej wydawnictwo „20 lat Wspólnoty Seniorów ZHP w 
Skulsku” – dzieło śp. Druha Gromadzińskiego.  Hm. P. Napieralski poprosił następnie o wystąpienie pana S. M. 
Dymczyka, którego odznaczył przyznaną przez Komendanta Chorągwi Wlkp. na wniosek Kręgu OWAR - Srebrną 
Honorową Odznaką Ruchu Przyjaciół Harcerstwa. Uhonorowany w bardzo miłych słowach podziękował za 
wyróżnienie.   Phm. Barbara Król poinformowała uczestników spotkania, że Rada Kręgu zgłosiła Krąg do 
zrealizowania propozycji programowej Głównej Kwatery ZHP „Dawno, dawno temu, kiedy wszystko się 
zaczęło” związanej z obchodami 1050 rocznicy Chrztu Polski. Zadania wykonane przez Krąg  zostały pozytywnie 
ocenione, na dowód czego Krąg OWAR otrzymał dyplom, a dziesięciu członów Kręgu otrzymało odznaki 
„Chrzest 966”.  Po serdecznym dzieleniu się opłatkiem nastąpiło śpiewanie kolęd przy akompaniamencie 
niezawodnych druhów Haliny i Jana Mrozów oraz rozmowy przy kawie i herbacie oraz pysznych ciastach 
dostarczonych przez druhny. Pogaduszki te zostały niespodziewanie przerwane przyjazdem Pani Gwiazdorowej 
(hm. Urszula Kocikowska) z torbami prezentów na zaprzęgu ciągniętym przez renifera (phm. Piotr Pers). Ku 
naszemu zaskoczeniu Pani Gwiazdorowa mówiła poznańską gwarą, a zastąpiła męża ”z zazdrości”, gdyż chciała  
zobaczyć, do jakich do „meli” on co rok wyrusza z darami. Wręczyła też koronę druhnie Król, gdyż następnego 
dnia było Święto Trzech Króli, w zamian zobowiązując ją do wręczenia wszystkim przywiezionych prezentów.  
Wspólne śpiewanie kolęd, słuchanie nieznanych świątecznych  piosenek wykonywanych przez druhów Mrozów 
oraz harcerski Krąg pożegnalny zakończyły spotkanie noworoczne KSH  OWAR.                  phm. Barbara Król                                                                                                                                                                                                                                                          

   SPOTKANIE OPŁATKOWE U SZÓSTAKÓW  

       
Pierwszy opłatek 6 PDH im. Tadeusza Kościuszki odbył się 6 stycznia 1932 roku. Na opłatku 6 stycznia 1940 r. 
odbywającym się w konspiracji, powstał harcerski ruch oporu Poznań Północ. Harcerze drużyny im. Tadeusza 
Kościuszki w latach 1946 – 1948 wybudowali Dom Harcerza na Winiarach i już pod własnym dachem corocznie 
6 stycznia w święto Trzech Króli odbywały się tradycyjne spotkania opłatkowe.  W tym roku, odbył się 
historyczny już 85-ty opłatek w Domu Harcerza Hufca Poznań Jeżyce, a swoją obecnością uświetnili spotkanie 
druhowie: Komendant Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów  hm. Paweł Napieralski i 
Komendant Hufca ZHP im. Stefana Czarnieckiego Poznań Jeżyce  hm. Lechosław Lindecki. Uroczyste spotkanie 
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zaczęło się od wprowadzenia sztandaru, odśpiewania kolęd „Gdy się Chrystus rodzi” i ”Mędrcy świata 
monarchowie”; Królowie przynieśli światło betlejemskie przejęte w Farze poznańskiej w dniu 18 grudnia 2016, 
które świeciło światłem do dnia 6 stycznia, święta Trzech Króli.  W dalszej części spotkania, odczytane zostały 
nadesłane do Kręgu życzenia świąteczno noworoczne m. in. od Prezydium Wielkopolskiej Rady Kręgów 
Starszyzny Harcerskiej i Seniorów, od VII Drużyny Harcerzy „Herkules” Hufiec Poznań Jeżyce.  Moment 
przełamania się opłatkiem, złożenia sobie życzeń na Nowy Rok, zawsze łączy się z chwilą refleksji. Były 
wspomnienia przy kawie, herbacie i pysznym makowcu o tym jak wyglądały harcerskie spotkania opłatkowe 
przed wojną i zaraz po. Są to zawsze ciekawe opowieści. Słuchaliśmy ich i śpiewaliśmy na głosy kolędy z 
akompaniamentem gitar i akordeonu. Przygotowane na tę okoliczność odświętne stoły, dekoracje i iluminacja 
świateł wzbogacały nastrój i dodawały magii.  Podczas tego spotkania Komendant Kręgu hm Bogusław 
Olejniczak złożył gratulacje druhowi Zenonowi Chlebowskiemu z tytułu uzyskania stopnia podharcmistrza   i 
nadał Mu  tytuł Honorowego Harcerza Naszego Kręgu. I znów kolędy, które uwielbiamy śpiewać, aż nadszedł 
moment, kiedy Komendant dał rozkaz wyprowadzenia sztandaru. Na zakończenie stanęliśmy do Kręgu i 
obiecaliśmy sobie, że znów się spotkamy za rok.                                                                                     Krystyna Krobska                                                                                                                                

LUBOŃSCY SENIORZY SPOTKALI SIĘ Z OKAZJI NOWEGO 2017 ROKU 

Na spotkaniu opłatkowym Kręgu Starszyzny Harcerskiej i Seniorów 17 i 18 Lubońskiej Drużyny 
Harcerskiej oraz przyjaciół Kręgu – powitano panie  Agnieszkę Antczak i Ewę Wawrzyniak - dyrektorki 
tutejszej szkoły, dziękując za dotychczasową wspaniałą współpracę i prosząc o dalsze wsparcie  i 
wyrozumiałość. Powitano Komendantkę Ośrodka – ZHP Luboń – Aleksandrę Lorenc, kolegów z Kręgu 
Seniorów 7-mki z dh. Eugeniuszem Kubackim – komendantem Kręgu,  przedstawicieli Rady Miasta – 
panią Wandę Suleję – Kot i pana Pawła Wolniewicza. Uczestnicy złożyli sobie wzajemnie życzenia oraz 
śpiewali kolędy i harcerskie piosenki. Dzieci ze szkolnego kółka teatralnego przedstawiły jasełka, które 
ciepło zostały przyjęte przez uczestników. Atmosfera noworocznego spotkania skłoniła  naszych 
seniorów do wzajemnych wspomnień i przypominania młodych lat w szeregach ZHP.                                                                                                 
                                                                                                                                               Czesław Szafczyk  

OPŁATEK POZNAŃSKIEJ PIĄTKI – 14 STYCZNIA BR. W mroźny sobotni wieczór, 

drugiego tygodnia 2017 roku, tradycyjnie, bo już po raz 104 Piątacka brać harcerska zasiadła przy wigilinym 
stole w Domu Kultury – Harcówka. Zima ogranicza sprawność fizyczną seniorów, to też co roku  jest mniej 
uczestników. Sala jednak zapełniła się, a najwięcej radości wniosła młodzież z Piątackiej drużyny „Elstera” Przy 
wejściu na salę kronikarz Kręgu dh. Leonard Przybylczak prosił wchodzących o wpis na kolejnej karcie kroniki 
naszego Kręgu. Najpierw zabrzmiał a cappella Hymn Piątaków, a później komendant Kręgu hm. Tomasz 
Naganowski powitał przybyłych członków kręgu i gości w osobach hm. Tomasza Kujaczyńskiego komendanta 
Chorągwi Wlkp. ZHP oraz jego zastępcy  hm. Janusza Wolskiego. Po powitaniu przy śpiewie kolędy „Wśród 
nocnej ciszy” najmłodszy harcerz wprowadził Światło Betlejemskie, które ustawił przy wcześniej 
przygotowanym symbolicznym żłobku. To ważny moment, gdyż płomień z groty narodzenia Chrystusa 
przywędrował do Europy – Austrii, a następnie przez Polskę przekazany został na Litwę, Łotwę, Estonię i 
Białoruś, aby niósł ideę pokoju wśród Narodów. Wspomniano następnie tych co odeszli w roku 2016 na 
Wieczną Wartę  - druhów Henryka Golimowskiego, Tadeusza Janika, Zenona Tuliszkę i Jerzego Koniecznego. 
Nastąpiła chwila ciszy, zadumy, moment rozdania opłatków, i czas na składanie życzeń.  Życzenia złożyli też 
komendant Kręgu i komendant Chorągwi dh. Kujaczyński, który powiedzał .. Wasze bogate tradycje niechaj 
niosą Wasze słowa, myśli i czyny, by przybliżyły i ubogaciły młodzież harcerską, by stali się Waszym 
kontynuatorem Piątackiej tradycji i bohaterstwa Waszego Patrona ks. Józefa Poniatowskiego, to Wasz 
obowiązek, który realizujcie w pomyślności, zadowoleniu i zdrowiu, które każdemu jest potrzebne…..  Po 
łamaniu się opłatkiem zasiadło bractwo przy stole śpiewająć kolędy i harcerskie piosenki. Popłynęła recytacja 
pięknego  wiersza zapamiętanego z lat szkolnych przez 96-latka dh. Mieczysława Wiatra. „Bratni splećmy 
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krąg”, kilka informacji, ostatni uścisk rąk i gromkie „Czuj, Czuj, Czuwaj” zakończyło świąteczne spotkanie trzech 
harcerskich pokoleń.                                                                                                                             phm. Zenon Wechmann   

KARNAWAŁOWY BIWAK INSTRUKTORÓW W TORUNIU     Członkowie 

Kręgów Seniorów z Konina i ze Słupcy na zaproszenie Komendanta Hufca ZHP Konin oraz Hufcowego Zespołu 
Kadry Kształcącej uczestniczyli w szkoleniowym karnawałowym  biwaku instruktorów w Toruniu. 
Zakwaterowani zostaliśmy w hotel JAX, tu też odbywały się zajęcia szkoleniowe dla funkcyjnych drużyn i 
gromad. Opiekę szkoleniową sprawował hm. Tomasz Rybarczyk, zastępca Komendanta Hufca Konin,  pod 
czujnym okiem hm. Michała Kałużnego Komendanta Hufca. Szczególnie zapadły mi w pamięci zajęcia 
przeprowadzone przez pwd. Paulinę Osuch dotyczące emocji. Świetna prezentacja – jak postępować w 
drużynie, gromadzie by wyzwalać pozytywne emocje u naszych małych wychowanków. Ćwiczenia, zapytania, 
krótkie testy, dyskusja w trakcie prezentacji ogromnie wzbogaciły wiedzę o emocjach i procesie zachowania się 
dziecka a także dorosłego człowieka. Organizatorzy zaproponowali nam też zajęcia w planetarium, wieczorny 
spacer po uliczkach starego Torunia. Wstąpiliśmy też na rynku po „Pierniki toruńskie”  i na kluski i pierogi za 
mostem Paulińskim do pierogarni „Stary Toruń”. Ja zamówiłem „Leniuchy”, smaczne ale mogłyby być tańsze. 
Mieszkałem w pokoju z hm. Ryszardem Przewodniczącym Komisji Historycznej Hufca i phm. Janem świetnym 
akordeonistą.   Biwak bardzo udany. Dziękuję.  

hm. Władysław Szymański, komendant KS ZHP ze Słupcy 
Toruń, dnia 29 stycznia 2017 roku. 

4.  RELACJE: 
NOWOROCZNE SPOTKANIE SENIORÓW HARCERSKICH CHORĄGWI WLKP. ZHP W 

WSCHOWIE. 
Dnia 14 stycznia 2017r autokar pełen harcerskich seniorów udał się do Wschowy na zbiórkę 
opłatkowo – noworoczną Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów (WR 
KSHiS). Część druhów dojechała własnymi samochodami i razem około 70 druhów powitanych 

zostało w kawiarni Centrum Kultury i Rekreacji przez Komendantkę Hufca phm. Hannę Romanowicz oraz 
Komendantkę Kręgu Seniorów „Azymut” – phm. Jadwigę Tarkę. Po odśpiewaniu hymnu harcerskiego 
przywitani zostali goście – w tym wicestarosta powiatu   – p. Wojciech Kuryłło oraz burmistrz miasta Wschowa 
– p. Danuta Patalas.  Przewodniczący WR KSHiS – hm. Paweł Napieralski udekorował druhnę phm. Barbarę 
Klemens z Kręgu „Płomienie” z Czerwonaka Honorową Odznaką „Harcerska Służba Wielkopolsce” oraz wręczył 
osobom, które przyczyniły się do zorganizowania niniejszego spotkania listy pochwalne. Po wystąpieniach 
gości,  zaśpiewaniu kilku harcerskich piosenek przy kawie i cieście – wyruszyliśmy w dwóch grupach na 
zwiedzanie miasta.  Na trasie zwiedzania było pięknie wyremontowane Kolegium Jezuickie na Placu Farnym, w 
którymi  mieści się Biblioteka Publiczna  oraz Muzeum Ziemi Wschowskiej, w którym czasowo urządzona 
została wystawa harcerstwa wschowskiego. Niedaleko znajduje się Klasztor Franciszkanów, który jest świątynią 
późnorenesansową z elementami gotyku i barokowo-rokokowym wnętrzem. We wnętrzu kościoła znajduje się 
aktualnie  wielopiętrowa szopka umieszczona nad ołtarzem - nad zaśnieżoną stajenką rozciągają się pasma gór, 
na zboczach przycupnęły domki, niektóre postacie są ruchome, a całość urokliwie się wkomponowuje w piękne 
wnętrze świątyni. Druga szopka mieście się na dziedzińcu klasztoru – są tu żywe zwierzęta, między innymi małe 
kózki, które zachwyciły druhów. Po krótkim apelu i złożeniu zniczy przy kamieniu będącym dowodem 
wdzięczności za współtworzenie pięknej historii regionu, a znajdującym się w Zakątku Harcerskim, 
przejechaliśmy do niedalekiej Dębowej Łęki, gdzie po sutym obiedzie rozpoczęła się dalsza część spotkania. 
Przewodniczący Rady – hm. Paweł Napieralski przedstawił propozycje pracy Rady na bieżący rok, a następnie 
zawnioskował kolejno o zwiększenie  ilości członków prezydium Rady do liczby nieparzystej – 7 osób oraz o 
wybór do prezydium dotychczas z nim współpracującej hm. Urszuli Kocikowskiej (KSH „OWAR”). Oba wnioski 
poddane głosowaniu przeszły przez aklamację. Gratulujemy druhnie Uli! Gratulacje otrzymali też druhowie, 
którzy ostatnio zdobyli stopnie instruktorskie – i to druhna Elżbieta Żymałkowska-Lik (KSH 10 PDH Poznań) 
stopień przewodnika, a druhowie Franciszek Spychała (KSH im. Hubali – Leszno) i Walenty Kupczyk (KSH 
„OWAR” Poznań) – stopnie harcmistrza.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gotyk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barok
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rokoko
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Po części oficjalnej zbiórki rozpoczęły się karnawałowe tańce przy muzyce i śpiewie wspaniałej kapeli 
regionalnej pod nazwą „I to jest właśnie to…” – niestety upływający czas zmusił nas po pewnym czasie do 
zakończenia kręgiem tak miłego, radosnego spotkania. Serdecznie dziękujemy organizatorom wschowskiej 
zbiórki.                                                                                                                                                             phm. Barbara Król 

 

5.  INFORMACJE: 

73 ROCZNICA ŚMIERCI 
PIERWSZEGO NACZELNIKA „SZARYCH SZEREGÓW” HARCMISTRZA 

FLORIANA MARCINIAKA 

I GRUPY WIELKOPOLSKICH INSTRUKTORÓW HARCERSKICH 

 

U R O C Z Y S T Y   A P E L   P A M I Ę C I 
odbędzie się dnia 25 lutego 2017 roku godz.  15.15 

Muzeum Martyrologii Wielkopolan 
Fort VII w Poznaniu 

 

Liczymy na obecność wielu członków Kręgów naszej Rady  
 
 

XXXIII Harcerski Rajd Rodło 
- 80 lat Harcerstwa na Ziemi 

Kwidzyńskiej 

 
 
 

XXXIII Rajd Rodło - Trasa Seniorów odbędzie się w dniach 12 –14 maja 2017 r.  
na terenie Dolnego Powiśla i zakończy w KWIDZYNIE. Dojazd: PKP do Malborka, dalej połączenia lokalne. 
Zakwaterowanie: Hotel „Papiernik”, Kwidzyn ul. Lotnicza 1. Pokoje 3 i 4- osobowe. Liczba miejsc ograniczona 

(150 osób) - decyduje kolejność zgłoszeń.  

 

Program: 

I dzień - 12 maja 2017 r. 

              Przyjazd do godz. 14,00, zakwaterowanie, inauguracja trasy, zwiedzanie Kwidzyna, wizyta w zamku i     

                  Komunikat nr 1 
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              katedrze, koncert. 

II dzień - 13 maja 2017 r. - wycieczki:  

I trasa – Biała Góra (śluza Wisła - Nogat - 1852 r.), Janowo - miejsce plebiscytu na Powiślu (Izba 

Regionalna, Izba Pamięci Narodowej). 

II trasa – Janowo (j. w.), Gniew (zamek krzyżacki, Pałac Marysieńki). 

III trasa – Prabuty (fontanna, podziemne kanały wodociągowe z 1726-1730), Orkusz (Harcerska Baza 

Obozowa Hufca Kwidzyn). 

 po obiedzie - atrakcje w Miasteczku Rajdowym w Miłosnej,  

 wieczorem - kominek. 

III dzień - 14 maja 2017 r. 

             Przemarsz do miejsca upamiętniającego powstanie harcerstwa na Ziemi Kwidzyńskiej, msza św. w  

             Katedrze, posiłek, zakończenie Rajdu Rodło. 

Koszt uczestnictwa 200,00 zł. 

Kartę Uczestnictwa przesłać elektronicznie: bradys@op.pl lub listowne: ZHP CHORĄGIEW GDAŃSKA, 80-823 

GDAŃSK ul. ZA MURAMI 2-10, 

Termin nadesłania opłaty i Karty Uczestnictwa - 31 marca 2017 r.  
                 konto: ZHP CHORĄGIEW GDAŃSKA, 80-823 GDAŃSK ul. ZA MURAMI 2-10, 
                                      nr  rach.  05 1240 5400 1111 0010 6647 6141 
Treść przelewu: DSCZ – Trasa Seniorów Rajdu Rodło, nazwisko i imię uczestników. 
W imieniu gospodarzy Trasy KS „Płomienie” Hufca Kwidzyn 

z a p r a s z a m y. 
                                     hm. Bogdan Radys 
 

-----PROPOZYCJE PROGRAMOWE NA NAJBLIŻSZE MIESIĄCE ZWIĄZKU ZE  
        NOWYMI TERMINAMI 
   LUTY 
                  22.02  
                  25.02 
                  28.02 

 
- Dzień Myśli Braterskiej.   
- Uczestnictwo w uroczystym apelu na Forcie VII w Poznaniu godz.. 15.15 
- termin składania wniosków o tabliczki epitafijne do umieszczenia w 
  Mauzoleum Pamięci Harcerstwa w Skulsku 

  MARZEC 
                   25.03        
 
                   26.03 
 

 
- Powitanie Wiosny – wycieczki, biwaki, topienie Marzanny. Ogród   
  Botaniczny Poznań, godz. 10.00 ul. Dąbrowskiego  
- Rocznica Akcji Pod Arsenałem –Fara Poznańska (Urząd miasta Poznania)  

 

ZAPRASZAMY NA NASZE STRONY  INTRNETOWE: 
Wydział Starszyzny Harcerskiej i 
Seniorów  GK ZHP Warszawa                  - www.starszyzna.zhp.pl 
Komenda Chorągwi Wlkp. ZHP                 
Wielkopolska Rada Kręgów                    - www.wielkopolska.zhp.pl 
Starszyzny Harcerskiej i Seniorów          - www.seniorzy.zhp.wlkp. 
Facebook  WR KSHiS                                 - www.facebook.com/WielkopolskaRadaKregowSeniorow 
FACEBOOK WSPÓLNOTY SKULSKIEJ      - www.facebook.com/wspolnotaskulskazhp 
 

 

mailto:bradys@op.pl
http://www.starszyzna.zhp.pl/
http://www.wielkopolska.zhp.pl/
http://www.seniorzy.zhp.wlkp/
http://www.facebook.com/WielkopolskaRadaKregowSeniorow
http://www.facebook.com/wspolnotaskulskazhp

