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NUMER 131/3-4/2017                                MARZEC - KWIECIEŃ  2017 

 

 
Zdrowych i Pogodnych Świąt Wielkanocnych, 

wypełnionych spotkaniami w gronie najbliższych 
i radością z powracającej do życia przyrody. 

Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarzy nas wszystkich   darem   wiary,   
nadziei   i   miłości. 

Prezydium Wielkopolskiej Rady 
WIELKANOC 2017                                      Harcerskich Kręgów Starszyzny Harcerskiej i  Seniorów 
 

2.  Z ŻYCIA KRĘGÓW: 

DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ W KRĘGU SENIORÓW ZHP „ ZIEMI KOLSKIEJ”  
22 luty to data zbiórki Kręgu, wynikająca z rocznego planu pracy. Zbiórka ta jednak różniła się 
zasadniczo od poprzednich nie tylko pod względem organizacyjno – programowym, ale także 
wizualnym i osobowym. Była to zbiórka mundurowa z udziałem członków Komendy Hufca z 
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komendantem hm. Leonardem Jaroszewskim na czele, zachowano na niej główne elementy 
ceremoniału zbiórki drużyny harcerskiej. Po przypomnieniu przez przewodniczącą Kręgu symboliki i 
głównego celu Dnia Myśli Braterskiej oraz po wzajemnym składaniu sobie życzeń nastąpiła druga 
część zbiórki, mniej oficjalna, bo przy kawie i bardzo smacznym, przygotowanym przez druhny, tzw. 
cieście domowym. Były piosenki, wspomnienia (niektóre z łezką w oku) oraz dowcipy z młodych lat 
harcerskich. To bardzo miłe spotkanie, które trwało ponad 3 godziny, zakończyło się oczywiście 
kręgiem z „bratnim słowem” na ustach.  Należy również zaznaczyć, że kolejny raz 5- ro naszych 
seniorów z rejonu Kłodawy,  z tej samej okazji, uczestniczyło w uroczystej zbiórce Drużyny Harcerskiej 
„Solne  Kryształy”  przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kłodawie, której drużynową jest druhna pwd.  
Ewa Waga Sadowska.                                                                                              pwd. Bogumiła Nowak                                                                                            

                             

Z ŻYCIA KSH I S „BRATNICH RĄK” NOWY TOMYŚL   

Z okazji Dnia Myśli Braterskiej członkowie KSHiS   
Bratnich Rąk z Nowego Tomyśla spotkali się na uroczystej zbiórce   z Komendą Hufca  im. Emilii 
Sczanieckiej w Szkole Podstawowej w  Pakosławiu. W Brodach w 1804 r. urodziła się Emilia Sczaniecka 
ziemianka - patriotka, która kierowała dewizą ‘’nic dla siebie, a wszystko dla innych”. Dorosłe swoje 
życie spędziła w Pakosławiu. W swojej miejscowości zbudowała   i prowadziła ochronkę dla wiejskich 
dzieci, urządziła lazaret dla rannych z powstań z 1830r. i 1863r. Do dzisiaj istnieje  budynek szkolny 
zbudowany przez Emilię Sczaniecką. Emilia Sczaniecka zmarła w 1896r. i jest pochowana na 
cmentarzu przykościelnym w Michorzewie. Patronką Szkoły Podstawowej i  Przedszkola w Pakosławiu 
oraz hufca nowotomyskiego jest Emilia Sczaniecka. Przy pomniku naszej patronki druhna Agnieszka  
złożyła przyrzeczenie harcerskie. W Pakosławiu na biwaku przebywała  19 Drużyna Harcerska im. 
Aleksandra Kamińskiego  z Nowego Tomyśla. Seniorzy spotkali się z harcerzami i zuchami na 
wspólnym świecowisku. Były wspólne śpiewy  piosenek harcerskich i gawęda na temat pracy 
harcerskiej instruktorów-seniorów. Świecowisko zakończyliśmy wspólnym harcerskim kręgiem. 

   hm. Ignacy Kańduła  

GITAROWA MUZYKA POWAŻNA NA UROCZYSTEJ MARCOWEJ ZBIÓRCE 
KRĘGU. W Dniu Kobiet, szczególnym święcie naszych Druhenek spotkaliśmy się na uroczystej 

zbiórce w Galerii Cafe w Słupcy. Zabrzmiała gitara, na której Pan Piotrek Przydryga z Zagórowa 
wykonał z wielkim mistrzostwem dla naszych Pań Walca D-Moll i Ulima Cancion kompozytora 
Augustina Barrios Mangore oraz Suite E-Dur J.S. Bacha.  Po każdym utworze oprócz braw, 
dziękowaliśmy też po harcersku śpiewając „Brawo, brawo, brawissimo”… Dziękowaliśmy za 
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niesamowitą „ucztę” muzyki poważnej. Komendant Kręgu złożył Druhnom najserdeczniejsze życzenia 
i z  radością wręczył Paniom piękne tulipanki a Druh pwd. Stefan grając na akordeonie na melodię 
„Jak długo w sercach naszych… zaprosił do odśpiewania dla obecnych na zbiórce Harcerek napisanego 
przez siebie tekstu piosenki: 
Jak długo w sercach naszych, serduszka bije dzwon! 
Tak długo niechaj żyją Harcerki z naszych stron! 
Niech żyją nam Druhenki, niech żyją nam sto lat! 
I w zdrowiu i z uśmiechem, bo dla nich jest ten świat!  

Ta pieśń dodaje sił, i uszlachetnia nas! 
Kochajmy nasze Panie, zawsze i w każdy czas! 

Niech żyją nam Druhenki, niech żyją nam sto lat! 
I w zdrowiu i z uśmiechem, bo dla nich jest ten świat! 

A potem zabrzmiało tradycyjne Sto lat… 
Przy wspólnym stole, na którym pojawiła się kawa, herbata, owoce, ciasto, desery, rozmawialiśmy, 
już indywidualnie - wspominając naszą harcerską drogę, i nie tylko…  Komendant i hm. Andrzej 
przypomnieli o spotkaniach, imprezach, złazach, zlotach, seminariach, następnych zbiórkach Kręgu, a 
hm. Stanisław zaprosił, jeszcze w marcu, na Stare melodie – na koncert do Łodzi.  Na zakończenie 
zbiórki stanęliśmy w uroczystym kręgu. Nim przebiegła iskierka z rąk do rąk, podziękowaliśmy 
Paniom, że uczestniczyły w tegorocznym – 2017 roku - Dniu Kobiet. Spotkanie zakończyliśmy 
rodzinnym zdjęciem.                                                                                   hm. Władek Szymański,  

4.  RELACJE: 
22 lutego to Dzień Myśli Braterskiej – i tegoż dnia zostali zaproszeni przez 

Prezydenta Rzeczpospolitej pana Andrzeja Dudę ci instruktorzy harcerscy z całej Polski, którym w 
ubiegłym roku został przyznany stopień harcmistrza. Wśród tych instruktorów było również siedmiu 
Wielkopolan – między innymi seniorzy – hm. Walenty Kupczyk Komendant KSH OWAR w Poznaniu  i  
członek Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów, a także hm. Franciszek 
Spychała – Szef Komisji Historycznej Hufca Leszno. Towarzyszył nam również między innymi też 
nowy harcmistrz - Komendant Hufca ZHP Poznań Nowe Miasto – druh Tomasz Koprowski. Rano 
wyjechaliśmy z Poznania samochodem prowadzonym przez Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej 
hm. Tomasza Kujaczyńskiego. Po dotarciu do Warszawy w Głównej Kwaterze ZHP powitani zostaliśmy 
przez Naczelniczkę ZHP hm. Małgorzatę Sinicę i wzięliśmy udział w krótkim spotkaniu z nią przy 
kawie. Przejechaliśmy następnie do Pałacu Prezydenckiego, gdzie w kaplicy wzięliśmy udział w mszy 
świętej koncelebrowanej przez ośmiu księży – w tym Naczelnego Kapelana ZHP hm. Wojciecha 
Jurkowskiego. Przewodniczący mszy św. Biskup Polowy Józef Guzdek, delegat Konferencji 
Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Harcerzy w  homilii wskazał na postacie bł. phm. Stefana 
Wincentego Frelichowskiego, kapelana, męczennika z Dachau, patrona polskich harcerzy oraz Heleny 
Kmieć, misjonarki, zamordowanej w styczniu w Boliwii.  Po mszy św. przeszliśmy do Sali Kolumnowej,  
gdzie na telebimie zobaczyliśmy, jak pan Prezydent w asyście druhen i druhów z różnych ugrupowań 
harcerskich rozpala watrę na dziedzińcu pałacowym. Rozpoczęło to oficjalną część spotkania – pan 
Prezydent po dotarciu do Sali Kolumnowej powitał wszystkich uczestników i wygłosił przemówienie, 
w którym powiedział między innymi: „Jak już przyjdzie ten dzień, że zdejmiesz mundur, przestaniesz 
być czynnym harcerzem, to w sercu nim pozostajesz do końca życia; to jest czas, który wypala ślad w 
sercu.”  Prezydent podziękował następnie harcerzom za udział w „Białej Służbie” podczas Światowych 
Dni Młodzieży w Krakowie, dla których przygotowane zostały tysiące osobistych podziękowań 
prezydenckich, przekazał też przedstawicielom wszystkich organizacji harcerskich pamiątkowe 
odznaki dla tych harcmistrzów, którzy stopień ten uzyskali w ubiegłych roku.  Po tej części oficjalnej 
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zaproszeni zostaliśmy na poczęstunek, a później na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego zawiązaliśmy 
krąg. Pan Prezydent puścił iskierkę, a  po jej powrocie hasłem „Czuwaj!” zakończył spotkanie.  

 
Grupa Wielkopolska udała się jeszcze pod pomnik Nieznanego Żołnierza, gdzie złożyła hołd poległym, 
a następnie udała się w drogę powrotną do Poznania. Serdecznie dziękujemy druhowi hm. 
Tomaszowi Kujaczyńskiemu za wspaniałą, bezpieczną jazdę.                                     hm. Walenty Kupczyk 

APEL NA FORCIE VII W POZNANIU ODBYŁ SIĘ DNIA 25. 02. 2017r. 

 
Zgodnie z wieloletnią tradycją Chorągwi Wielkopolskiej ZHP pod koniec lutego każdego roku spotykają się 
harcerze, instruktorzy i seniorzy aby uczcić rocznicę śmierci Pierwszego Naczelnika Szarych Szeregów hm. 
Floriana Marciniaka. W tegorocznym spotkaniu brali udział harcerze z Gniezna, Kościana, Buku, Stęszewa oraz z 
hufców m. Poznania. (100 PDH im. gen. Maczka, 76 Szczep Harcerski  - Hufiec Poznań Grunwald), Drużyna 
Reprezentacyjna Chorągwi WLKP. ZHP, przedstawiciele Kręgów Seniorów). W uroczystości uczestniczyli 



5 

 

również przedstawiciele władz miasta Poznania, Wojewody Wielkopolskiego oraz Marszałka Województwa 
Wlkp.. Przybyły rodziny osób więzionych w latach II Wojny Światowej w KL Fort VII. Po apelu poległych, 
modlitwie odprawionej przez kapelana Chorągwi pwd. ks. Łukasza Konatowskiego, złożono wiązanki kwiatów 
pod ścianą śmierci, a na schodach śmierci harcerki z 100 PDH zapaliły znicze. Po zakończonej uroczystości 
kwatermistrz Wielkopolskiej Rady hm. Marek Urbanowicz częstował harcerską grochówką i pączkami. 
                                                                                                                                                                                   hm. Paweł Napieralski 

OBCHODY ROCZNICY AKCJI POD ARSENAŁEM ODBYŁY SIĘ 26.03.2017  
W niedzielne południe  tradycyjnie odbyły się uroczystości rocznicowe z okazji słynnej Akcji pod 
Arsenałem. Uroczystości rozpoczęły się w Farze Poznańskiej mszą św.. Później uroczysty kominek 
pokoleniowy w Sali Białej UM w Poznaniu. Kominek przygotowały środowiska Z H R w Poznaniu a 
prowadził dh. phm Zenon Wechmann z V Kręgu Seniorów Harcerskich. W uroczystości wzięli udział 
harcerki i harcerze i instruktorzy ZHR oraz przedstawiciele 12 kręgów seniorów harcerskich, a także 
kadra instruktorska Chorągwi Wlkp. ZHP. wśród gości byli : z-ca Prezydenta m. Poznania p. JĘDRZEJ 
SOLARSKI, gen. PODHORSKI JAN, dh. hm. ZHR TOMASZ ŁĘCKI (dyr. Wielkopolskiego Muzeum 
Niepodległości ), dh. pwd WAWRZYNIEC WIERZEJEWSKI - (przewodniczący ZW Towarzystwa Pamięci 
Powstania Wlkp. 1918/19) oraz przedstawiciele Poznańskich Organizacji Kombatanckich. Szczególne 
słowa uznania kierujemy do Pani JOANNY SKRZYPEK przedstawicielki Gabinetu Prezydenta m. 
Poznania za wieloletnią pomoc w organizacji corocznych spotkań pokoleniowych.   hm. Paweł Napieralski 
 

 
 

5.  INFORMACJE: 
 

PROGRAM ZLOTU KRĘGÓW SENIORÓW ZHP CHORĄGWI WLKP. 
20.05.2017  - CZERWONAK  K/POZNANIA 

 
- do godz. 10:00          uczestnicy docierają na miejsce zbiórki – Akwen Marinę w   Czerwonaku; 
- godz. 10:00 – 11:00 apel na Akwen Marinie w Czerwonaku wszystkich kręgów i drużyn. 
- godz. 11:00 – 12:00 przemieszczenie się (autokarem, busami, samochodami) uczestników Zlotu do  
                                       Owińska, spotkanie integracyjne przy kawie, herbacie i cieście uczestników                    
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                                       Zlotu z 89 Wielopoziomową  Drużyną “DREPTAKI” NS przy SOSW dla Dzieci  
                                       Niewidomych w Owinskach 
- godz. 12:00 – 13:30 zwiedzanie Parku Orientacji Przestrzennej, Muzeum  Tyflograficznego przy  
                                       SOSW dla Dzieci Niewidomych i kompleksu pocysterskiego; 
- godz. 13:30 – 15:00 przemieszczenie się transportem samochodowym (autokarem, busami) do  
                                       Trzaskowa na pola golfowe w celu zapoznania się z zasadami gry w golfa i  
                                       rozegrania partii “Mini Golfa” i „Parku Dzieje” w Murowanej Goślinie, gdzie  
                                       uczestnicy będą brali udział w zabawach na wesoło z dawnych epok (uczestnicy  
                                       podzieleni na dwie grupy, będą korzystać z wybranych w/w zajęć); 
- godz. 15:00 – 15:30 przemieszczenie się podobnie, jak do Trzaskowa transportem samochodowym  
                                       na polanę pod Dziewiczą Górą; 
- godz. 15:30 – 17:00 poczęstunek z kuchni polowej – grochówka, oraz zwiedzenie wystawy  
                                       poświęconej harcerstwu w budynkach Ośrodka Turystyczno-Edukacyjnym  
                                       “Dziewicza Baza”. Dla chętnych wejście na wieżę widokową lub udział w  
                                       warsztatach związanych z czerpaniem papieru  
- godz. 17:00 – 18:30 ognisko harcerskie, wręczenie nagród za udział w konkursach i zabawach na  
                                       wesoło. 
- godz. 18:30               pożegnalny krąg na zakończenie Zlotu. 
 

PROPOZYCJE PROGRAMOWE NA NAJBLIŻSZE MIESIĄCE ZWIĄZKU ZE  NOWYMI TERMINAMI 

      KWIECIEŃ 
       01.04.2017 

       01.04.2017   

 

      29.03-02.04.          

- Uczestnictwo w imprezach organizowanych przez macierzyste  Hufce.   
   - 125 rocznica urodzin gen. Maczka bohatera 100 PDH  
   - Spotkanie Jajeczkowe Wspólnoty Seniorów ZHP Skulsk w Lipnicy Wielkiej 
 

-  Spotkania wielkanocne „Jajeczka” w Kręgach   
    - przedstawiciele kręgów biorą udział w biwaku zorganizowanym przez   
       Krąg Seniorów z Wągrowca  

               MAJ 
   12-14.05.2017                           
   12-13.05.2017 
 
         20.05.2017    
 
  20-21.05.2017  

 
- Udział w XXII Rajdzie Rodło  w Kwidzyniu – Chorągwi Gdańskiej 
- Dni seniora na Międzynarodowych Targach Poznańskich     
   „AKTYWNI 50 +” organizacja stoiska harcerskich seniorów  
- Organizacja Zlotu Seniorów Chorągwi Wlkp.– KSHiS „Płomienie” w  
  Czerwonaku               TERMIN ZGŁOSZENIA  I ZAPŁATY- 30.04.2017 
- Udział w harcerskiej pielgrzymce na Jasną Górę 
 

 

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 
 

 

WYDAWCA  BIULETYNU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOKONYWANIA SKRÓTÓW I KOREKTY 
NADSYŁANYCH TEKSTÓW 

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

