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NUMER 133/6/2017                                                    CZERWIEC 2017 

1. J U B I L E U S Z E: 
DRUHNA HM KRYSTYNA GULCZEWSKA ( z. d. Huss ) urodziła się 

17.04.1927r. w Śremie. Już w 1935r. wstąpiła do Gromady Zuchów, a następnie od 1937 była 
członkiem znanej Drużyny Harcerek im. Emilii Plater.  W czasie okupacji hitlerowskiej od 
grudnia 1939r. była wysiedlona do Garbatki pod Radomiem, gdzie uczestniczyła w tajnym 
nauczaniu. Po zakończeniu wojny powróciła do Śremu. Maturę zdała w 1946r. w Liceum w 
Śremie, a dalej kontynuowała naukę w Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi. 
Po jej ukończeniu w 1950r.  podjęła pracę w Liceum Pedagogicznym w Sulechowie. Po 
powrocie do Śremu w 1966r.rozpoczęła pracę w Zespole Szkół Zawodowych ZPM H. 
Cegielski, a od 1971r. do 1982r. pracowała w Zespole Szkół Zawodowych im. St. Chudoby. 

Była nauczycielem historii, języka polskiego i bibliotekarzem oraz  pełniła służbę instruktora harcerstwa w szczepie 
przy ZSZ. Wyjeżdżała z młodzieżą na obozy i biwaki. W 1974r. samodzielnie prowadziła zimowisko dla harcerzy 
starszych w Warszawie. W 1979r. otrzymała  Złoty Krzyż Zasługi, a w 1980r. Nagrodę Ministra Oświaty i 
Wychowania. Była uczestniczką Światowego Zlotu Harcerstwa Polskiego „Zegrze 95”. W  Komendzie Hufca ZHP 
Śrem  przez wiele lat pracowała w Komisji Historycznej. Wspólnie z dh Adamem Podsiadłym opracowali  
„Bibliografię Harcerstwa Śremskiego” obejmującą lata 1912 – 1980. W latach 1980 – 1984 i 1988 – 1995 była 
członkiem Komisji Rewizyjnej Hufca Śrem, a w latach 1984 – 1988 w Komisji Instruktorskiej. Przez wiele lat była też 
członkiem Sądu Koleżeńskiego  Hufca Śrem. Bardzo lubiana przez młodzież i instruktorów, często odwiedzała 
drużyny harcerskie, snując gawędy o swojej działalności harcerskiej oraz instruktorskiej. Mimo upływających lat nie 
zerwała kontaktów z harcerstwem, należy do Kręgu Instruktorów Seniorów „Warcianie”, aktywnie uczestnicząc w 
jego działaniach. Była na Wigilii w Bazie Hufca Śrem w Grodzewie 17.12.2016r. Życzymy dh Krysi jeszcze wiele lat 
życia w zdrowiu i spotkań w gronie braci harcerskiej .  

4.  R E L A C J E:  

 XXXIII HARCERSKI RAJD RODŁO JUŻ ZA NAMI.  
Tym razem zuchy, harcerze, harcerze starsi, instruktorzy i seniorzy  spotkali się na gościnnej 
Ziemi Powiśla. Gdańska Chorągiew ZHP im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej wraz z Harcerskim 
Kręgiem Seniorów Płomienie zorganizowała tegoroczny Rajd w dniach 12-14 maja z metą 
w Kwidzynie. W Rajdzie brało udział 185 seniorów harcerskich, w tym około 50ciu z Kręgów 
Wielkopolski – Czerwonaka, Złotowa, Konina, Słupcy, Wschowy, Piły, Nowego Tomyśla, Leszna, 

Szamotuł oraz z Poznania – Krąg Dziewiątacy i Krąg OWAR.  Pierwszego dnia Rajdu zwiedziliśmy pod wodzą 
ekspresyjnego przewodnika gotycką, warowną katedrę, w której  rzadkim zabytkiem są dwa bogato zdobione 
ewangelickie konfesjonały z 1716. Przewodnik opowiedział nam również o życiu i śmierci bł. Doroty, która  dała się 
zamurować za życia w celi, znajdującej się również w zwiedzanej katedrze. Podziwialiśmy też okolice zamku XIV 
wiecznego zamku w którym powstały zarówno wieża spustowa będąca dawną latryna jak i odrębna ze studnią – 
ujęciem wody. Do obu prowadziły potężne ceglane krużganki. Z okien autokarów z przyjemnością oglądaliśmy 
zadbane budynki i parki miasta. Po apelu powitalnym odbył się występ Zespołu Powiśle. Na scenie zaprezentowali 
się w tańcach i piosenkach zarówno dorośli tancerze, jak i ich młodsi  koledzy. Ich występy zostały nagrodzone 
gromkimi oklaskami. W drugim dniu Rajdu zorganizowano trzy trasy wycieczkowe: żółtą Kwidzyn-Prabuty,  zieloną 
Kwidzyn- Barcice-Waplewo i niebieską Kwidzyn-Janowo-Gniew. Seniorzy z poznańskiego Kręgu OWAR, z udziałem 
autorki tego tekstu, przemierzali trasę niebieską. Zaprzyjaźnieni harcerze opowiedzieli nam co nieco o swoich 
wyprawach. Pierwsza trasa obfitowała w informacje techniczne np. dotyczące  czternastowiecznych wodociągów 
czy zabytkowej fontanny w Prabutach, zwiedzono również konkatedrę i gotycki kościół  tzw. „polski”. Na drugiej 
trasie prócz prezentacji zabytkowej śluzy w  z 1852r. w Białej Górze, seniorzy oglądali wioskę pomennonicką w 
Ryjewie i  cmentarz mennonitów w Barcicach. Centralnym punktem tej trasy było zwiedzanie pałacu  
Sierakowskich w Waplewie – obecnie Muzeum Tradycji Szlacheckiej ze słynnymi  gdańskimi meblami  Trzecia t rasa 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Konfesjona%C5%82
https://pl.wikipedia.org/wiki/1716
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prowadziła przez 
Janowo, gdzie w 1920r. 
odbył się zwycięski 
plebiscyt po którym 
powstała tzw.  „Mała 
Polska” – Janowo i 
Gniew powróciły do 
Polski, choć  Kwidzyn 
pozostał niemiecki, na 
skutek rozmaitych 
wcześniejszych działań 
spadkobierców tzw. 
Prus Wschodnich. 
Seniorzy odwiedzili izbę pamięci w Janowie i zasiedli w historycznych już ławach szkolnych, pamiętających jeszcze 
kałamarze, zwiedzili też muzeum regionalne z oryginalnymi pługami, żelazkami na duszę, kołowrotkami czy 
łóżeczkiem „rosnącym wraz z dzieckiem”. Złożono tu również kwiaty Na pomniku upamiętniającym poległych za 
wolność, złożone zostały kwiaty i odśpiewana Modlitwa Harcerska. Dalej udaliśmy się w kierunku Gniewu 
przejeżdżając przez  takie wioski jak Betlejem, czy Nicponie, a okazało się, że w pobliżu jest również Piekło.  Miasto 
Gniew słynie z tradycji rycerskich. Gniew oznacza też górę. I faktycznie nad miastem góruje gotycki zamek z 
kaplicą, w której nawet witraże obrazują sceny rycerzy w zbrojach, Matka Boska z Dzieciątkiem jest wykuta 
w metalu podobnie jak lampy i inne  elementy wystroju. W podziemiach zamku znajduje się sala tortur, z której 
dochodzą przerażające krzyki. W kaplicy odbywa się wiele ślubów, a w pobliskim Zamku Marysieńki, stanowiącym 
obecnie hotel – wesela. W bezpośrednim sąsiedztwie organizowane są potyczki rycerskie  Na Starym Mieście w 
Gniewie znajduje się urokliwa uliczka Sambora. Stanowi ją zespół domów będących przykładem typowej zabudowy 
małomiasteczkowej. Uatrakcyjnieniem uliczki jest umieszczenie przy niej Ogrodu Historii, w którym znaleźliśmy 
m.in. wykute w kamieniu księgi np. Pana Tadeusza, Sonety Krymskie, Quo Vadis ale była też prześmiewcza rzeźba 
Strażnika Skarbu Radziwiłłów, czy krzywe lustra. Na jednej z kamieniczek umieszczono zaś rzeźbę misia Maciusia, 
pod którego wodzą jak mówi legenda, zwierzęta wymodliły pokój podczas wojny polsko- szwedzkiej w 1620r. Po 
południu drugiego dnia Rajdu wszystkie trasy wycieczkowe spotkały się w Miasteczku Rajdowym harcerzy i zuchów  
w Miłosnej, gdzie zwiedziliśmy mini ZOO, stajnie, podziwialiśmy konie i wysłuchaliśmy ciekawej opowieści ich 
opiekuna –lekarza weterynarii. Dzień ten uwieńczony został kominkiem „ Na szlaku Rodła”, gdzie przypomniano 
m.in. historię jak z połączenia słów „Rodzica” i „Godło” powstało ostatecznie ”Rodło”, jako symbol Polaków w 
Niemczech. Mocnymi głosami seniorów zabrzmiały harcerskie piosenki – i po długim dniu udaliśmy się na 
spoczynek. Ostatni dzień Rodła - 14 maja 2017r. Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym powstanie 
harcerstwa na Ziemi Kwidzyńskiej, przemarszu ulicami Kwidzyna w asyście orkiestry oraz po mszy św. w katedrze - 
na pobliskim placu odbył się uroczysty apel  kończący XXXIII Rajd Rodło. Prócz zuchów i harcerzy - zwycięzców 
poszczególnych konkurencji,  wyróżniono także najmłodszą (6 lat) i najstarszą (93 lata) uczestniczkę Rajdu.  Bardzo 
dziękujemy organizatorom za możliwość odwiedzenia kolejnego ciekawego zakątku Polski.                                                          
                                                                                     Bożena Wiśniewska – KSH OWAR – Poznań, foto: Rościsław Kozak - Dziewiątacy

                                                                            
12-tego i 13-tego maja 2017r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich 
odbyła się już po raz ósmy wielka impreza dla seniorów: Viva Seniorzy! 
(poprzednie lata nazywana „Aktywni 50+”). Impreza pod hasłem AKTYWNOŚĆ, 
ZDROWIE, PROFILAKTYKA została zorganizowana przez Międzynarodowe Targi 
Poznańskie, Centrum Inicjatyw Senioralnych, Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Miasto Poznań oraz Teatr 
Muzyczny w Poznaniu, a patronat honorowy objęli: Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego Marek Woźniak i Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak. Wśród ponad stu wystawców – i 
my harcerze seniorzy zrzeszeni w Wielkopolskiej Radzie Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów Chorągwi 
Wielkopolskiej ZHP. Głównym tematem imprezy był wolontariat, do którego organizatorzy starali się zachęcić tak 
wystawców, jak i zwiedzających. Aktywizować seniorów pomogła różnorodna tematyka warsztatów edukacyjnych i 
artystycznych. Począwszy od edukacji w ramach Poznańskiej Akademii Bezpieczeństwa, poprzez warsztaty 
prozdrowotne i profilaktyczne, edukację finansową, warsztaty literackie, naukę języka angielskiego, czy obsługę 
laptopa, po warsztaty ukulele, didżejskie, czy papieroplastykę, malowanie na szkle itp. Kto wsparł datkiem 
Hospicjum Palium – otrzymał pięknego motyla, bo „Pomaganie dodaje skrzydeł” – jak głosi motto ich wolontariatu. 
Rozdawano „pudełka życia”, można było kupić lecznicze oleje, miody, kremy, zioła, herbaty itd. Były też pokazy 
zdobienia paznokci, SPA dla dłoni i wiele innych ciekawostek, a wśród nich interesujące oferty wyjazdów 
wakacyjnych i sanatoryjnych. Jeśli ktoś przeoczył lub nie zdążył skorzystać ze wszystkich stoisk z poradami i 
informacjami, to bardzo dużo ich znajdzie w bezpłatnej „Gazecie Senior” (której kolejne wydanie na Wielkopolskę” 
ukaże się 19 czerwca br.) oraz bezpłatnym magazynie „my60+”. Do aktywności fizycznej zachęcała seniorów 
gimnastyka tai-chi, joga, nordik walking, latino fitness, taniec brzucha, tańce ludowe, muzykoterapia z 
rekwizytami, pląsy harcerskie itd. Nasze harcerskie stoisko przygotowali druhowie Olek Sekulski Marek 
Urbanowicz  z Prezydium WR KSHiS oraz druh  Jarek Gendera z Kręgu „Szóstacy” na poznańskich Jeżycach, który je 
zaprojektował. Tematycznie związane było ono z obozem harcerskim i miało przypominać „jak to miło na obozie 
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od namiotem sobie spać…”. Był więc namiot w lesie, a w nim „harcerze”, 
obok stojak z menażkami, płonące ognisko, na trójnogu kociołek, a w nim 
… nie, nie grochówka, lecz pączki, którymi wszyscy chętnie się częstowali. 
Nad obozem plakat z nazwą i  logo ZHP, wielki harcerski krzyż, a na stoliku 
harcerska lilijka. Na monitorze wielkiego telewizora można było oglądać 
filmy z ważnych wydarzeń harcerskich, między innymi z Ogólnopolskiego 
Złazu Seniorów w Lublinie przy wtórze harcerskich piosenek. Naszym 
zamiarem było propagować harcerstwo i zachęcać do powrotu w szeregi 
ZHP, bo prawie każdy kiedyś nosił harcerski mundur i jeździł na obozy. 
Wystarczyło, by druh Boguś – Komendant Kręgu „Szóstacy” zagrał na 
gitarze i zaśpiewał harcerską piosenkę, a już wokół stoiska śpiewał z nami 
chór zwiedzających. W piątek – 12-tego maja nasze śpiewy zwabiły też 
artystkę Faridę – Włoszkę, która Polskę uważa za drugą ojczyznę. 
Najbardziej spodobała jej się piosenka „Dalej wesoło…”, a zwłaszcza refren 
„Glory, Glory, Alleluja…”. Poprosiła o bis, aby zaśpiewać z nami, a druh 
Boguś spełnił jej życzenie.  Spotkania kominkowo-muzyczne z pląsami 
harcerskimi odbywały się w dużej Sali, gdzie przy ognisku mogło 

uczestniczyć wiele osób. W piątek do śpiewów i pląsów przygrywali: na mandolinie druhna Halinka Mróz z Kręgu 
OWAR, a na gitarze druh Boguś Olejniczak z Kręgu „Szóstacy”, zaś pląsy prowadziły  druhny Ela Lik z Kręgu 10 PDH i 
Ula  Kocikowska z Kręgu OWAR. W sobotę kominek poprowadził Krąg „Szóstacy” – druhowie Krysia Krobska i 
Boguś Olejniczak grali na gitarach. Cała sala świetnie się bawiła, wszyscy znali harcerskie pieśni i zwyczaje. Na 
zakończenie kominka zawiązaliśmy krąg pożegnalny i śpiewając „do zobaczenia znów…” zaprosiliśmy wszystkich na 
następne Targi dla Seniorów, na których znowu się spotkamy.  W kominkach brali udział seniorzy z Kręgów z 
Wągrowca, Gniezna, Czerwonaka oraz z Poznania – OWAR, 10 PDH, Wiarusy, Piątacy, Szóstacy.  Mimo, że 
harcerze- seniorzy wzięli udział w dwóch dużych, ważnych przedsięwzięciach odbywających się w tym samym 
terminie (Rajd „Rodło” do Kwidzynia i targi) i w obu imprezach wzięło udział mniej niż zwykle seniorów – to 
znacząco zaznaczyli swą obecność na każdej z nich. Zwiedzający szukali harcerskiego stoiska, czekali na nasze 
występy, interesowali się co nowego dzieje się w ZHP, a niektórzy wyrazili chęć zapisania się do kręgu harcerskich 
seniorów.  Bardzo dużym powodzeniem cieszyły się spektakle artystyczne odbywające się w Sali Ziemi. Po 
uroczystym otwarciu Targów Viva Seniorzy i nagrodzeniu laureatów konkursu „Viva Wielkopolski Senior” wystąpili 
aktorzy Teatru Muzycznego w Poznaniu z fragmentem spektaklu „Zakonnica w przebraniu”. Na zakończenie 
pierwsze dnia targów odbył się spektakl muzyczny „BODO…. Tanga”, w drugim dniu lubiana aktorka Teresa 
Lipowska przez godzinę czytała wiersze Jeremiego Przybory, a na zakończenie imprezy odbył się koncert Ewy Bem.  
Delegacja seniorów ZHP miała też zaszczyt uczestniczyć w koncercie Faridy już po targach – 18 maja w DPS na ulicy 
Ugory na jej zaproszenie.                                     
                                                      Urszula Kocikowska hm. – OWAR   Krystyna Krobska  - Szóstacy  foto:  Gendera Jarosław -Szóstacy 
                                                                                               

100-LECIE HARCERSTWA NA ZIEMI KOLSKIEJ 
  W dniach 19-21 maja br. odbył się tradycyjny już od wielu lat Wiosenny Zlot Hufca ZHP 

Koło. Program zlotu był tym razem wyjątkowy, ponieważ jego celem było uczczenie setnej rocznicy 
powstania pierwszych drużyn harcerskich na Ziemi Kolskiej oraz oddanie hołdu tym, którzy  to 
harcerstwo tworzyli, począwszy od stycznia 1917 roku do momentu odejścia na wieczną wartę. W 

zlocie uczestniczyły delegacje wszystkich gromad zuchowych, drużyn harcerskich, starszoharcerskich, 
wędrowniczych oraz seniorzy – łącznie około 300 osób. Honorowymi gośćmi byli: komendant Chorągwi Wlkp. ZHP 
hm. Tomasz Kujaczyński, komendant Wielkopolskiej Rady Starszyzny Harcerskiej i Seniorów hm. Paweł Napieralski, 
poseł Leszek Galemba, przedstawiciele władz samorządowych miast, gmin i powiatu ze starostą, burmistrzami i 
wójtami na czele oraz wielu przedstawicieli instytucji, organizacji, firm i zakładów pracy wspierających hufiec.  
Jubileuszowe uroczystości rozpoczęto nabożeństwem, które odprawił ordynariusz włocławski biskup Wiesław 
Merling. Po mszy uczestnicy zlotu przeszli na teren obok siedziby Hufca, gdzie usytuowany został okolicznościowy 
obelisk poświęcony „pamięci druhen i druhów, którzy całym życiem służyli Bogu i Ojczyźnie”. Po odśpiewaniu 
Hymnu Harcerskiego dokonano uroczystego odsłonięcia i poświęcenia obelisku. Po odczytaniu Apelu Pamięci 
poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Zakończeniem  tej części uroczystości było odśpiewanie  

„Modlitwy harcerskiej” przy akompaniamencie 
Miejskiej Orkiestry Dętej, która towarzyszyła również 
przemarszowi uczestników zlotu i gości przed Ratusz 
Miejski, gdzie odbył się uroczysty apel                    
100-lecia.  Po raporcie i odczytaniu rozkazu 
komendant Hufca hm. Leonard Jaroszewski 
przedstawił   (oczywiście w dużym skrócie) historię 
harcerstwa przedwojennego i pokrótce historię 
odradzania się harcerstwa powojennego. Kolejnym, 
bardzo miłym i typowo harcerskim akcentem, było 

wręczenie przez komendanta Chorągwi pięciu instruktorkom Honorowych Odznak „Harcerska Służba 
Wielkopolsce” oraz złożenie przez osiem drużynowych  Zobowiązania Instruktorskiego, które odebrał komendant 
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Chorągwi,  a książeczki instruktorskie wręczyli komendant Hufca  i hm. Paweł Napieralski. Następnie 20 osób 
zostało uhonorowanych medalem „Super  Przyjaciel Hufca    Koło”  i 43 osoby medalem  „Przyjaciel Hufca Koło”. 
Po wręczeniu odznaczeń głos zabrał komendant Chorągwi, który pogratulował jubileuszu  i podziękował seniorom i 
starszyźnie harcerskiej stwierdzając, że to oni w dużej mierze ukształtowali ten hufiec i doprowadzili do takiej 
sytuacji, że po stu latach działalności możemy się tu spotkać. Podziękował również zuchom, harcerzom i 
instruktorom za ich codzienny trud i życzył zadowolenia z  przynależności do ZHP. Pogratulował komendantowi 
Hufca oraz podziękował wszystkim, którzy wspierają działalność hufca kolskiego. Były również przemówienia gości 
zawierające gratulacje, życzenia i podziękowania. Po zakończeniu apelu wszyscy uczestnicy zlotu i goście udali się 
do Zespołu  Szkół nr 1 (baza zlotu) na spotkanie integracyjne przy zasłużonej kolacji. W drugim dniu zlotu drużyny 
udały się na cmentarz, by na grobach spoczywających tam instruktorów zapalić znicze. Potem realizowali kolejne 
zadania zlotowe, a wieczorem spotkali się przy ognisku, którego program wzbogaciły swoim koncertem kolskie 
„WARTAKI” . Jubileuszowe świętowanie zakończono 21 maja apelem, w czasie którego drużyn i instruktorzy 
otrzymali dyplomy i podziękowania za udział w zlocie i całokształt pracy harcerskiej.                                                                               
hm. Alina Olejnik- KSHIS Koło, foto: PN 

                                                                                                                                                                                            

WIELKOPOLSKI ZLOT SENIORÓW HARCERSKICH CZERWONAK  
W sobotę 20 maja 2017r,  w imprezie zorganizowanej przez Krąg Starszyzny Harcerskiej i 
Seniorów „Płomienie” z Czerwonaka z hm. Gabrielą Jaskulską na czele,  Komendę Hufca 
Czerwonak, prezydium Wielkopolskiej Rady Kręgów Seniorów i Starszyzny Harcerskiej oraz 
pana Leszka Dąbrowskiego (właściciela firmy autobusowej) -  uczestniczyli również seniorzy z  
Kręgu OWAR.  Przedstawiciele 21 kręgów seniorów z Wielkopolski spotkali się na terenie 
Akwenu Marina w Czerwonaku. W oczekiwaniu na dojechanie wszystkich uczestników, 

Ochotnicza Straż Pożarna  pokazała nam moc sikawki strażackiej. Pokaz odbył się tuż przed uroczystym apelem, w 
trakcie którego wręczono odznaczenia i podziękowania dla zasłużonych druhów i przyjaciół harcerstwa. 

Podziękowania z pamiątkową lilijką otrzymał m.in. Wójt Gminy Czerwonak dh Mariusz Poznański. Odznaczenia 
harcerskie wręczał między innymi Przewodniczący Rady Chorągwi Wlkp. ZHP  hm Rafał M. Socha. Na  osłodę 
bardzo zimnego dnia (brr) przy kawie, herbacie  i cieście, w Ośrodku dla Dzieci Niewidomych w Owińskach - 89 
Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „ Dreptacze” z tego ośrodka przedstawiła gawędę.  Zwiedziliśmy tu Muzeum 
Tyflograficzne. Aż trudno uwierzyć, ile poświęcenia i samozaparcia muszą mieć te dzieci, aby korzystając z różnych 
konfiguracji 6-ściu wypukłych kropek stanowiących alfabet Brajla, 
przyswoić sobie program od szkoły podstawowej poprzez gimnazjum aż 
po liceum. Podstawa programowa nie różni się od tej przekazywanej w 
zwykłych szkołach. Na zdanie matury uczniowie mają zaledwie 50% 
więcej czasu. Szkoła przygotowuje również fachowców w dziedzinie 
tapicerstwa i wyplatania koszyków oraz pomocnika kucharza. O tym i 
parku orientacji przestrzennej oraz odnowionym kościele w Owińskach, 
opowiedzieli nam przewodnicy – pracownicy ośrodka. W parku każda 
ścieżka, roślina czy wyposażenie stanowią  element dydaktyczny. Park 
zwany jest Ogrodem Zmysłów, gdzie przy przemieszczaniu i poznawaniu 
istotne są kształty, faktura,  twardość, a hodowane zwierzątka tam same 
układają się do głaskania-  nawet kury czy króliki. Kolejnym przystankiem 
był Park Golfowy Trzaskowo, gdzie zapoznaliśmy się z zasadami tej gry, a 
co odważniejsi mogli wypróbować swoje zdolności - jednemu z druhów udało się nawet trafić do dołka z odległości 
…. bagatela 10 cm. Ostatnim punktem wyprawy była Dziewicza Góra. Chętni wdrapali się na szczyt (142 m n p m), 
a nawet na wieżę liczącą 172 stopnie i podziwiali okolice. Pozostali mogli ćwiczyć umiejętność tworzenia 
czerpanego papieru. Zwiedziliśmy wystawę poświęconą harcerstwu, gdzie podziwialiśmy między innymi 
„zdobycze” druhny Jaskulskiej, obejrzeliśmy piękne zdjęcia przyrody, a obowiązkowo należało się też posilić 
grochówką i skosztować ciasta.  Spotkanie „pokoleń” (tym razem „Dreptacze” byli widzami) przy ognisku, w 
atmosferze wspomnień i widowiska przygotowanego przez KSHiS „Płomienie” zakończyliśmy tradycyjnym 
pożegnalnym kręgiem. Serdecznie dziękujemy organizatorom za możliwość integracji,  uczestnictwa w zabawie, a 
także za poznanie potrzeb i wysiłków osób niepełnosprawnych.  
                                     Bożena Wiśniewska – KSH OWAR – Poznań, foto: PN 

 OGNISKO POKOLEŃ 20 MAJA 2017 PODOLANY  
        Niespełna dwa tygodnie temu, 8 maja, minęły 72 lata od zakończenia II Wojny Światowej. 
Spotykamy się pod pomnikiem  harcerzy, którzy oddali swoje życie w walce o wolną Polskę.  
Jesteśmy pod pomnikiem poległych, ale chcielibyśmy również przypomnieć tych, którzy podczas 
mroków okupacji, też walczyli  za Polskę. W sytuacji kiedy hitlerowskie Niemcy zaczęły zgłaszać 
pretensje terytorialne wobec Polski, harcerze 6-tego Szczepu im. Tadeusza Kościuszki, na 
początku 1939 roku wzięli udział w kursie Wojskowej Służby Obserwacyjno-Meldunkowej.         

Powstały   Odział stworzył   Stację na Winiarach w budynku przy ulicy Obornickiej 147. To właśnie im zawdzięczamy, 
że właśnie   w tym  miejscu rozpalamy to ognisko.  Jeszcze we wrześniu  27 –mego z inicjatywy członków Rady 
Naczelnej Harcerskiej powołana została organizacja Szarych Szeregów która współpracowała z Delegaturą Rządu 
Rzeczpospolitej na Kraj oraz z Komendą Główną AK . Dnia 6-tego stycznia 1940 roku w mieszkaniu d-ha Adama 
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Itkowiaka na Podolanach przy ulicy Zakopiańskiej odbywał się tradycyjny opłatek na którym powstała organizacja 
Szarych Szeregów Poznań-Północ.  Komendantem Okręgu Poznań-Północ został dh Teodor Łagoda a jego zastępcą dh 
Stanisław Kudliński. Na tym spotkaniu dokonano podziału terenu działania Okręgu na Rejony Rozpoznawcze i 
mianowano komendantów Rejonów:  I tak:  1 Rejon Winiary – Stanisław Kudliński i Józef Szafrański, 2 Rejon Sołacz – 
Teodor Kruger, 3 Rejon Podolany – Adam Itkowiak, 4 Rejon Winogrady – Tadeusz Tomczyk, 5 Rejon Naramowice -  
Zbigniew Skotarczak, 6 Rejon Strzeszyn - Czesław Jańczak. W działalności konspiracyjnej zaangażowani byli także 
młodzi harcerze – Zawiszacy. Charakterystyczną  cechą działalności Szarych Szeregów były małe grupy rówieśnicze 
wyznaczane przez drużynowych. Według założeń Stanisława Broniewskiego „Orsza”,  grupy te włączane były do tzw. 
„małego sabotażu” W roku 2012-tym Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyróżnił specjalną uchwałą z dnia 9 listopada 
bohaterstwo młodych „Zawiszaków”. Nie jest więc dziełem przypadku zbieżność, że właśnie tu Rada Miasta Poznania 
na Podolanach nadała nazwę ulicy Szarych Szeregów. To właśnie tutaj na Podolanach decydowano o tym jak szkodzić 
okupantowi, jak wykonywać sabotaż  utrudniający życie mieszkającym tu Niemcom. Struktury Szarych Szeregów 
działały na terenie całego Poznania. W tym zakresie pomocne były gazetki konspiracyjne: na Jeżycach „Świt” a w 6-
tym Szczepie na Winiarach „Zerwiemy peta”. Z inicjatywy harcerzy Szarych Szeregów oraz Koła Kombatantów Poznań-
Północ, w 1998 roku odsłonięto pomnik wszystkich poległych w II Wojnie Światowej 1939 – 1945 harcerzy Poznania. 
Takich miejsc na terenie Poznania jest wiele.  Tutaj w 2004 r. na tym pomniku umieszczono tablicę epitafijną w formie 
krzyża harcerskiego na której wygrawerowano 280 nazwisk tych harcerzy Poznania, którzy zginęli podczas wojny. W 
ten sposób mamy bohaterów harcerskich w jednym miejscu. Listę z nazwiskami z tego Krzyża opracował ś. p. hm 
Kazimierz Kwiatkowski członek Szarych Szeregów. Teraz akt opieki nad tym miejscem pamięci sprawuje 51-sza 
Poznańska Drużyna Harcerska „FALKO”. To od nas teraz zależy, czy pamięć o bohaterskich harcerzach przetrwa w 
następnych pokoleniach. Dzisiaj łączmy się z nimi i dlatego przy opuszczeniu flagi zrobimy wspólny krąg , a lina 
opasująca ten pomnik i wzięta przez nas do kręgu niech symbolizuje naszą wspólnotę: tych których już nie ma i tych 
którzy o nich pamiętają. Dziękujemy za przybycie mieszkańcom Podolan, zaproszonym gościom, druhnom i druhom  
51 PDH „Falco”, 7 PDH „Herkules” oraz seniorom Kręgu Seniorów Harcerskich „Szóstacy” im. T. Kościuszki      Hufca 
ZHP Poznań- Jeżyce                                                                                                                                          hm. Bogusław Olejniczak 

 

 SKWER W GNIEŹNIE IMIENIA PODPUŁKOWNIKA ADAMA BORYSA, 
HARCERZA,  „CICHOCIEMNEGO”, DOWÓDCY BATALIONU „PARASOL"-  
26.05.2017 r. Na zaproszenie Prezydenta Miasta Gniezna Tomasza Budasza oraz 

Komendanta Hufca ZHP harcmistrza  Macieja Siwiaka seniorzy harcerscy z Czerwonaka, 
Mogilna, Poznania, Słupcy, Trzemeszna, Wągrowca i Gniezna  wraz z Przewodniczącym 
Wielkopolskiej Rady Starszyzny i Seniorów hm. Pawłem Napieralskim uczestniczyli w 
uroczystościach nadania imienia podpułkownika Adama Borysa pseudonim „Pług” skwerowi 

przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Mieszka I w Gnieźnie.  Pamiątkowy głaz, poświęcony został pamięci pierwszego 
dowódcy słynnego „Parasola”, który 75 lat temu został  jako „Cichociemny” zrzucony w umęczonym przez 
Niemców kraju. Głaz odsłonili Hubert Borys, syn Adama Borysa i 
prezydent Gniezna Tomasz Budasz. Zebranych – harcerzy, 
młodzież szkolną, delegacje, mieszkańców Gniezna i Witkowa 
powitała Arleta Wojdanowicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 
im. Mieszka I.   Z wielką radością przyjmujemy spuściznę 
dowódcy AK i wpisujemy tę postać w karty historii szkoły. 
Czujemy się zaszczyceni i jednocześnie zobowiązani do dbałości o 
pamięć dowódcy Batalionu Parasol. Od dziś nowy skwer będzie już zawsze przypominał, że pamięć o ludziach 
niezłomnych to nasz obywatelski obowiązek – powiedziała dyrektor A. Wojdanowicz.   Hubert Borys, syn Adama 
Borysa, w swym wystąpieniu przybliżył historię o swoim ojcu.  Zaszczycili uroczystość parlamentarzyści, 
samorządowcy, gnieźnieńscy harcerze,  młodzież szkolna, wojsko - żołnierze z Jednostki Wojskowej Agat z Gliwic 
oraz z Zespołu Bojowego C Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca. Delegacje pod głazem złożyli wiązanki 
kwiatów.  W Bibliotece Publicznej Miasta Gniezna obejrzeliśmy wystawę poświęconą Adamowi Borysowi.  
Podpułkownik Adam Borys urodził się 10 grudnia 1909r. w Niechanowie. Uczęszczał do Gimnazjum im. Bolesława 
Chrobrego (dzisiejsze I LO) w Gnieźnie, gdzie należał również do drużyny harcerskiej. We wrześniu 1939 r. został 
przydzielony do Ośrodka Zapasowego Artylerii nr 7 w Kielcach, był dowódcą baterii formowanego tam 55. Pułku 
artylerii lekkiej. Internowany na Węgrzech, przedostał się do Francji, gdzie pełnił służbę jako oficer zwiadowczy II 
dywizjonu 3. pułku artylerii lekkiej 3. Dywizji Piechoty, po czym w Wielkiej Brytanii przeszedł szkolenie dla 
skoczków - „cichociemnych”. W nocy z 1 na 2 października 1942 r. został zrzucony w okolicy Garwolina, by od 1 
kwietnia 1943 r. pełnić funkcję zastępcy dowódcy największego z oddziałów dyspozycyjnych Kedywu Komendy 
Głównej AK-,,Motor30". 1 sierpnia 1943 r. powierzono mu organizację i dowództwo nowego oddziału Kedywu, 
przeznaczonego do likwidacji wyższych funkcjonariuszy aparatu okupacyjnego. Oddział złożony z żołnierzy 
wywodzących się z Grup Szturmowych Szarych Szeregów nosił kolejno kryptonimy - „Agat”, „Pegaz" i „Parasol”. 
Najgłośniejszą akcją tej jednostki - przekształconej wkrótce w batalion „Parasol” - był zamach na dowódcę SS i 
policji dystryktu warszawskiego, Franza Kutscherę. W czasie Powstania Warszawskiego Adam Borys dowodził 
batalionem „Parasol" walczącym na Woli, w składzie zgrupowania „Radosław". Tam 6 sierpnia został ciężko 
zraniony w rękę przez niemieckiego snajpera. Przeszedł dwie operacje, nie zgadzając się na amputację ręki, która 
do końca życia pozostała bezwładna. Po kapitulacji stolicy trafił do oflagu Zeithain. Aresztowany w lipcu 1945 r. 



6 

 

przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, został zwolniony dwa miesiące później na mocy amnestii. Odznaczony 

m.in.: Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych. Zmarł 27 sierpnia 1986 r. w Witkowie. 
                                                                                                                                                 tekst i foto: hm. Władysław Szymański,  

DZIEŃ SĄSIADA W STYLU RETRO  3.06.2017 R  
POD ALFAMI W POZNANIU 

 
 
 
 
 
Program: 
Godz. 11.00   –    występ Teatru z Głową w chmurach                                                      
Godz. 12.00   -    Występ  Orkiestry Mandolinistów  „Frygi „ ZHP   
                              Złotów 
Godz. 13.00    -   Śpiewanki na Marcinie „Umówiłem się z nią na  
                              9tą” Kręgi starszyzny harcerskiej  Chorągwi   
                               Wielkopolskiej ZHP 
 Godz. 14.00   -   Zielone Świątki na Marcinie – występ ZPiT   
                              Siekieracy 
 Godz. 15.00   -   Występ Zespołu  Retro Swing Project, 

                 Crazy Swing - Potańcówka na Marcinie 
 

TAK SAMO, ALE INACZEJ? 
Jakże odmienny był tegoroczny Patronalny Dzień Skupienia w 
Skulsku, aż nie do wiary...  Mój krąg wstąpił do Wspólnoty Seniorów ZHP w 

Skulsku dość późno – bo  w 2014 roku -   przynajmniej w odniesieniu do już długiej historii 
tego ruchu programowo-metodycznego, ale broni nas młody wiek kręgu, przy czym 
dojrzały wiek seniorów nakazuje kierować się dobrą organizacją wszystkich naszych 
działań, tudzież  wzorowym zarządzaniem wpajanym nam przez wiele długich lat podczas 

harcerskiej służby na różnych posterunkach.  Dopiero po raz trzeci uczestniczyliśmy w  Patronalnym Dniu Skupienia 
w Skulsku. Nie będę ukrywał, że pierwszy mój udział w tej zbiórce wywarł na mnie duże wrażenie. Przyznam się 
też, iż obwiałem się tego pierwszego spotkania, bo wtedy zaprosiłem Burmistrza Miasta Wągrowca, Krzysztofa 
Poszwę. Zależało mi, aby on przede wszystkim wyjechał ze Skulska z  takim samym jak ja pozytywnym odczuciem, 
by później przełożyło się to na odpowiedni klimat i współpracę z moim kręgiem seniorów. Teraz - dzięki między 
innymi tamtemu pobytowi w Skulsku -  w burmistrzu mamy przyjaciela, który zawsze powtarza, że był harcerzem, 
a na nasze zbiórki przychodzi z miniaturką krzyża harcerskiego w klapie marynarki i hufcową chustą na szyi.  W tym 
roku nie zaprosiłem burmistrza do wspólnego wyjazdu, jakbym przeczuwał, że XXI Patronalny Dzień Skupienia nie 

wypali. Otrzymaliśmy tylko krótki program 
tegorocznej uroczystości. Komenda Wspólnoty 
nie przekazała (jak to było do tej pory) żadnych 
propozycji organizacji tego dnia, nie wiedzieliśmy, 
czy i gdzie nasz krąg ma złożyć kwiaty....  Na 
domiar złego w tym roku nie dopisała pogoda, ale 
pogoda pogodą, zaś organizacja organizacją. Z 
harcerskiego doświadczenia -  zwłaszcza 
obozowego - wiem, że pogoda na obozach bywa 
kapryśna, jednak  wszystko musi działać jak w 
zegarku. Każde  (czytanie EPITAFIA 2017 – DH. RAKOCZY – 

HKS MOGILNO) planowane działanie winno mieć swój 
scenariusz, który powinien posiadać co najmniej dwuwariantowe rozwiązania,  odpowiednie do niespodziewanych 
sytuacji. Improwizować można, ale nie przy tak dużej imprezie, jaką jest Patronalny Dzień Skupienia, bo przecież 
patrzą nam na nas zaproszeni cywile oraz reprezentanci innych chorągwi, nie mówiąc o osobach z Głównej 
Kwatery.  Ale do rzeczy. Cóż takiego było odmiennego w stosunku do poprzednich  spotkań, które dobrze 
pamiętam. Nie odbył się apel na rynku... uff, ta wredna pogoda, dlatego zorganizowano go  wewnątrz kościoła tuż 
przed rozpoczęciem nabożeństwa. No i dobrze, jednak nie czuło się harcerskiego wigoru i wypadł niemrawo. Dla 
mnie niepojętym było wniesienie dopiero za pocztami relikwii Druha Wicka, naszego patrona harcerskiego.  
Notabene, w kościele nie było konieczne posługiwanie się mikrofonem, z  którym obchodzono się jak z palącym 
polanem.  Absolutnie nie można mieć  zastrzeżeń do liturgii, zaś na podkreślenie zasługuje  piękne wprowadzenie  
proboszcza parafii Narodzenia NBP i św. Józefa, kustosza Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skulsku,  ks. 



7 

 

Mariana Kowalskiego. Nie byłaby ta msza dla mnie tak wielkim przeżyciem, gdyby nie to,  że  sprawowali ją „nasi” 
duchowni, przez co  w pełni czułem jej harcerskiego ducha wraz ks. pwd. Łukaszem Konatowskim, kapelanem 

Chorągwi Wlkp.  i  ks. hm. Rafałem Kabelisem,  kapelanem Hufca 
ZHP Mława oraz ze  wszystkimi obecnymi w kościele. 
Wzruszającym było też, że msza ta - z inicjatywy Prezydium 
Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów - 
odprawiona została również w intencji niedawno zmarłych 
twórców jej muzycznej oprawy, tj.  druhów Stanisława 
Gromadzińskiego i Jana Mroza.  Druga i trzecia część Patronalnego 
Dnia Skupienia nie wypaliła na całej linii. Zamurowało mnie,  kiedy  
zobaczyłem odmienne tabliczki epitafijne. Nie zachowano 
dotychczasowego wzorca i strach pomyśleć, że za rok moim oczom 
ukażą jeszcze inne tabliczki. Gdy wynurzyłem się  z Mauzoleum  
Harcerstwa przekropny deszcz znowu pomieszał  szyki (relikwie bło. 

phm. ks. FRELICHOWSKIEGO wnosi deleg.Janowca)) organizatorom, ale nie 
powinien  przeszkodzić we wciągnięciu flagi na maszt  i odpowiedniej oprawie – jakby nie było harcerskiej - 
uroczystości przy Mauzoleum. Rodziny i delegacje kilku kręgów składały wieńce i kwiaty, zapalały znicze w 
Mauzoleum przy braku wtóru werbli, jak to wcześniej bywało. Dość chaotycznie przebiegła ta część uroczystości; 
znowu zabrakło tutaj harcerskiego wigoru. Nikt z Komendy Wspólnoty Skulskiej nie podziękował delegacjom za 
przybycie, za ufundowanie tabliczek epitafijnych, które przecież głównie opłaciły rodziny nieżyjących instruktorów.   
Muszę tutaj dodać, że za każdym razem nie było mi przyjemnie nagabywać rodziny do zapłaty 45 zł za skromną 
tabliczkę. Często spotykałem się z odzewem: „To ZHP powinno zapłacić w podzięce za ogrom roboty harcerskiej 
wniesionej w wychowanie dzieci i młodzieży”. W kilku przypadkach mój krąg  poniósł ten koszt...  Wiem jednak, że 
inne jednostki  z własnych środków ponoszą ten wydatek.  No i trzecia część spotkania, która położyła się cieniem 
na całej uroczystości. Piknikowy bałagan, a nie tylko pogoda,  wymusił na mnie decyzję wcześniejszego  wyjazdu 
znad jeziora w  Mielnicy Dużej. Byłem przekonany, jak i inni, że poczęstunek i harcerskie śpiewy odbędą się w 
Gminnym Ośrodku Kultury, jednak skierowano nas nad 
jezioro, o czym nie byliśmy uprzedzeni . Dla części druhów 
był to ogromny kawał do przejścia i tylko dzięki uprzejmości 
kilku właścicieli aut, dojechali oni do plaży.  Tam - na całe 
szczęście  - poczęstowano nas gorącą grochówką. Zupy 
niestety nie było gdzie spożyć (po prostu nie było gdzie 
usiąść), bo miejsc siedzących przygotowano dla około 1/3  
gości i z powodu deszczu były one mokre. Stanęliśmy w 
kolejce do kotła, przy którym sprawni seniorzy pomagali 
niepełnosprawnym druhom, bo „usługiwał” tylko jeden 
harcerz, a w  ( dh. Jaskulska odznacza dh. Łukaszewicza Złotym Krzyżem za 

Zasługi ZHP)            przeciwieństwie do ubiegłego roku do pomocy nie kwapił się nikt organizatorów pikniku.    Kolejka 
po płatną kawę czy herbatę  szybko się skończyła,  bo zabrakło kubków, zaś mężczyzna obsługujący  barowóz był 
zainteresowany sprzedażą piwa (kufli jednak nie zabrakło). O programie artystycznym nie wspomnę, całe szczęście 
że jedna z poznańskich druhen przywiozła swoje płyty z piosenkami harcerskimi, o których zapomniał organizator. 
Nie było też kręgu pożegnalnego, o czym dowiedziałem się nazajutrz.  Dość psioczenia, bo być może Komenda 
Wspólnoty Skulskiej jest zadowolona z organizacji Patronalnego Dnia Skupienia, dlatego gwoli ścisłości odnotuję, 
że w spotkaniu wzięło udział 25 kręgów (na 34 członków Wspólnoty). Do Skulska przyjechali instruktorzy z 
Wydziału GK ZHP: hm. Kazimiera Rosińska, hm. Sylwester Glapiak i pwd. Jerzy Pieńkowski oraz członek Rady 
Naczelnej ZHP Gabriela Jaskulska. Ponadto przybyli komendanci hufców z Konina, Mławy, Trzemeszna,  Poznania 
Grunwald  oraz delegacje z Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej i Podkarpackiej ZHP. Nie będę dochodził, czy winnym 
niedowładu organizacyjnego była komenda, czy też druhna komendant phm. Iwona Milas. Od tego są zwierzchnie 
władze harcerskie, a przed wszystkim to komenda sama winna wyciągnąć wnioski na przyszłość, a druhna 
komendant osobiście uderzyć się w piersi...                                                                   teks/foto:     hm. Jerzy Mianowski KSHiS 

WĄGROWIEC             

                                                                                                                     

JUBILEUSZ 60 LECIA KOMISJI HISTORYCZNEJ 
CHORĄGWI  WLKP.  ZHP – OSTRÓW  -  2017 

 „Historia to świadek dziejów, źródło prawdy, życia, pamięci, mistrzyni życia, piastunka 
przeszłości i zwiastunka przyszłości”                                                                      Tytus Liwius
          
Powyższe motto umieszczone zostało na certyfikacie uczestnictwa w konferencji historycznej 

„Harcerstwo wczoraj i dziś” oraz w zjeździe hufcowych Komisji Historycznych Chorągwi Wlkp. w Ostrowie Wlkp., 
które miały miejsce dnia 17 czerwca 1017r – z okazji jubileuszu 60-lecia działalności Komisji Historycznej Chorągwi 
Wielkopolskiej ZHP.  Na powyższą konferencję zostałam zaproszona jako przedstawiciel Wielkopolskiej Rady 
Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów – i jestem z obecności na niej bardzo zadowolona. Szczególnie 
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ucieszyłam się z obecności młodych osób – przedstawicieli komisji historycznych z Nowego Tomyśla, Szamotuł i 
Poznania – Nowe Miasto. Jest to znakiem, że przeszłość harcerstwa nie zaginie z odchodzącym już niestety 
starszym pokoleniem.   Po przyjeździe do Ostrowa i załatwieniu spraw formalnych zostaliśmy poczęstowani kawą, 
herbatą i ciastem, a następnie  zwiedziliśmy bardzo interesującą Izbę Tradycji Harcerstwa na Ziemi Ostrowskiej im. 
hm. Mariana Grześczyka. Na prezentowanych tu zdjęciach odnalazła się nawet hm. Halina Świtalska – dawniej 
Ostrowianka, a obecnie członkini Kręgu Seniorów Piątacy (Poznań – Stare Miasto). Bardzo ciekawa była wystawa 
szabli i bagnetów różnych armii. Otrzymaliśmy również książki autorstwa przewodniczącego Komisji Historycznej 
Hufca Ostrów Wlkp. – hm. Zbysława Jeżewskiego o historii Izby i prezentowanych w niej wystawach. Z Izby 
udaliśmy się do Forum Synagoga, gdzie organizatorzy uroczystości hm. Zbysław Jeżewski i przewodniczący Komisji 
Historycznej Komendy Wlkp. ZHP. hm. Paweł Napieralski powitali gości –pana Tomasza Ławniczaka posła na sejm 
RP, Wicewojewodę Wielkopolski panią Marlenę Maląg, asystenta senatora RP pana Łukasza Mikołajczyka, starostę 
Ostrowskiego p. Pawła Rajskiego, v-ce prezydenta m. Ostrowa p. Ewę Matecką, przed. Komendy Miejskiej Policji 
mł. Inspektora Piotra Wilkowskiego, przedst. PSP st. kapitana Jerzego Kwiasowskiego, byłego Naczelnika ZHP hm. 
Ryszarda  Wosińskiego, członków Rady Naczelnej ZHP – hm. Gabrielę Jaskulską i ks. hm. Marka Jasianka, 
Komendanta Chorągwi Wlkp. hm. Tomasza Kujaczyńskiego. Obejrzeliśmy ciekawy film o  księdzu hm. Lechu 
Ziemskim ps. Siwy Sokół, duchownym katolickim, pułkowniku Wojska Polskiego, który w lutym 1945 rozpoczął 

reaktywację przedwojennych drużyn harcerskich w 
ostrowskim Gimnazjum, a we wrześniu 1945 został 
Komendantem Hufca Ostrów, po czym rozpoczęła się 
konferencja. Wygłoszone zostały trzy odczyty – pan 
Tomasz Ławniczak mówił o „Roli Harcerstwa w okresie 
międzywojennym 1920-1939”, hm. Krzysztof Maciejewski 
prezentował „100 lat krzyża harcerskiego” na slajdach i 
wskazywał na różnice w wersjach krzyża, a hm. Ryszard 
Wosiński jak zwykle krótko i rzeczowo przedstawił swoje 
zdanie na temat „Harcerstwo Olgi i Andrzeja Małkowskich 
w dzisiejszych czasach” podsumowując je stwierdzeniem, 
że najważniejszy jest harcerski duch i postępowanie 

według prawa harcerskiego. Pomiędzy odczytami młody harcerz grał na fortepianie harcerskie melodie. Po 
odczytach pani Wicewojewoda odznaczyła hm. Tadeusza Wange - orderem Pro Patria, goście podziękowali za 
zaproszenie  i organizację imprezy druhowi Jeżewskiemu. Hm. Tomasz Kujaczyński już po raz kolejny zachęcił 
seniorów do spisywania swoich harcerskich wspomnień, aby pamięć o nich nie zaginęła.  Organizatorzy zgotowali 
nam niespodziankę, gdyż na apel pod pomnikiem 100-lecia Harcerstwa Wielkopolskiego i dalej na zwiedzanie 
miasta pojechaliśmy miejską, kołową kolejką. Podczas apelu kwiaty pod pomnikiem złożyli Komendant Chorągwi 
Wlkp. hm. Tomasz Kujaczyński i Komendant Hufca Ostrów Wlkp. hm. Jerzy Hnatyk  wraz z synem jednej z 
uczestniczek konferencji – ośmioletnim zuchem Filipem, a jeden z tutejszych harcerzy złożył zobowiązanie 
instruktorskie. Po przejeździe ulicami miasta dotarliśmy do restauracji, gdzie zjedliśmy smaczny obiad, a następnie 
w stanicy harcerskiej „Zielona Polana” odbyła się dalsza część harcerskiego spotkania. Druh Jeżewski prowadzący 
spotkanie przedstawił druhnę Romanę Schubert - kmdr Harcerskiego Klubu Żeglarskiego Horn działającego przy 
Hufcu ZHP Ostrów Wlkp., która między innymi opowiedziała historię znanej piosenki „Pod żaglami Zawiszy”. 
Generał Polskich Drużyn Strzeleckich hm. Tadeusz Böhm  (członek Chorągwianej Komisji Historycznej) ogłosił, że 
druhom – hm. Pawłowi Napieralskiemu i phm. Tomaszowi Kozikowi przyznane zostały Złoty Medal XXXV-lecia 
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i poprosił Komendanta Chorągwi Wlkp. o ich wręczenie. Harcmistrzowi 
Michałowi Najgrakowskiemu, który obchodził jubileusz 90-cia odśpiewano „200 lat”.  Prowadzący spotkanie 
opowiadał również o ciekawych miejscach Ostrowa Wlkp., czemu towarzyszyły piosenki  w wykonaniu  „Kapeli 
znad Baryczy”, po czym po wykonaniu pamiątkowych zdjęć – pełne harcerskiego ducha spotkanie zakończono 
tradycyjnym kręgiem.                                                                                         Barbara Król phm.  foto: PN  

5.  INFORMACJE: 
Komenda Hufca ZHP Mogilno i Komenda Stanicy Nieobozowej Akcji Letniej w Chałupskach zapraszają na spotkanie 
harcerskie z okazji 100-lecia harcerstwa na Ziemi Mogileńskiej. Spotkanie odbędzie się 14 lipca (piątek) 2017 roku. 
Obowiązuje strój organizacyjny. Prosimy o informację co do ilości osób biorących udział w spotkaniu do dnia 10 
lipca 2017 roku pod nr tel.: 52/315 28 87, 605 734 097, 605 534 452,   e-mail: karo@poczta.onet.eu.                                                                       

6. ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WARTĘ : 

 ś. p.  druh      JAN  MRÓZ   
WIELOLETNI CZŁONEK  KRĘGU SENIORÓW HARCERSKICH 2 PDH „WIARUSY” HUFCA ZHP 
POZNAŃ – NOWE MIASTO.  NIESTRUDZONY PROPAGATOR ŻYCIA MUZYCZNEGO NA 
IMPREZACH HARCERSKICH ŚRODOWISK SENIORÓW CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP. 
AKTYWNY UCZESTNIK UROCZYSTOŚCI WE WSPÓLNOCIE SENIORÓW HARCERSKICH W SKULSKU 
K/KONINA. POCHOWANY NA CMENTARZU MIŁOSTOWO W POZNANIU. 

 

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