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NUMER 134/7/2017                                                               LIPIEC  2017 

1.    J U B I L E U S Z E: 
 

harcmistrz STEFAN TOBOLSKI  - 90  URODZINY NAJSTARSZEGO SENIORA 
KRĘGU – HUFCA ZHP JAROCIN  Kolejna zbiórka Kręgu była wyjątkowym 

spotkaniem pod względem organizacyjno – programowym. Odbyła się w domu HM. 
STEFANA TOBOLSKIEGO z okazji 90 urodzin najstarszego seniora, a zarazem 
Honorowego Przewodniczącego naszego Kręgu, które obchodził 30 maja. Zamiast 
100-lat odśpiewano 200-lat. Złożono jubileuszowe życzenia, wręczono harcerskie 
upominki. Druh Stefan spotkaniem z nami był bardzo poruszony i  zadowolony. W 
tym uroczystym dniu podzielił się z nami  swoją wiedzą, doświadczeniem oraz 

wspomnieniami. Mimo wieku cieszy się dobrym samopoczuciem i pamięcią, a ogrom wiedzy i 
doświadczenia godny jest pozazdroszczenia. Życiowym wsparciem i  wielką miłością dla dh Stefana jest  
żona Krystyna, która łączy z nim dole i niedole życiowej i harcerskiej wędrówki. Na zbiórce nie zabrakło 
harcerskich piosenek   a szczególnie jednej, którą dh Stefan uważa za sztandarową:  „Harcerzem być to 
obowiązek,  harcerzem być to zaszczyt jest,  Harcerstwo to braterski związek,  a jego hasłem móc i 
chcieć”…. Po wysłuchaniu i obejrzeniu wspomnień, kolejną część zbiórki poświęciliśmy omówieniu 
ostatniego wydania „SENIORA”, aktualnym wydarzeniom ZHP oraz działaniom naszego hufca. 
Kontrowersje wzbudziła Uchwała nr 59/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 3 czerwca 2017 r. w sprawie 
określenia wysokości podstawowej składki członkowskiej na rok 2018r. Stwierdziliśmy, że działamy w 
duszy z ideałem, wiarą i zapałem, doszliśmy jednak do wniosku, że podnoszenie składek członkowskich 
nie myśląc o emerytach seniorach nie jest zgodne z harcerskim ideałem. 

 

harcmistrz RYSZARD BANASZAK ur. 01 kwietnia 1937 roku w Czerwonaku 

i z Czerwonakiem związany jest od urodzenia do dnia dzisiejszego. Harcerstwo było i 
jest nadal ważną stroną jego życia. Był zuchem, harcerzem w drużynach Czerwonaka. 
W 1958r. otrzymał stopień przewodnika, w 1960 podharcmistrza, a w 1964 był już 
harcmistrzem. W swojej karierze harcerskiej pełnił funkcje drużynowego, zastępcy 
komendanta Hufca Poznań – Powiat, komendanta Ośrodka Żeglarskiego w Kiekrzu. W 
Ośrodku Żeglarskim w Kiekrzu, w Ośrodku Harcerskim w Czerwonaku, a później w 
Hufcu Czerwonak pełnił funkcję kwatermistrza. Był też przewodniczącym Komisji 

Rewizyjnej Hufca.  Organizował i był współorganizatorem wielu akcji, obozów np. Niesulice, Trzciel, 
Człopa, Pogorzelica, Wisełka, Konin, Szklarska Poręba, Ostrowo k/ Jastrzębiej Góry.   Obecnie jest 
członkiem Komisji Historyczne w Hufcu Czerwonak, oraz KSHiS „Płomienie”. Nadal czynnie uczestniczy w 
życiu Hufca.  Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”           

2.    Z   Ż Y C I  A   K R Ę G Ó W: 
 

LATO, LATO, LATO CZEKA… 
Tym razem z inicjatywy poznańskich kręgów KSH 2PDH WIARUSY i KSH 10 PDH lato czekało również na  
Warcie. W dniu 28.06.2017r. harcerze i ich sympatycy (nie zabrakło też  czworonoga) spotkali się na 
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statku wycieczkowym WIDMO, 
gdzie przywitani tradycyjnym 
Czuwaj! przez Kapitana statku 
zebrani w liczbie ponad 40 osób 
(w tym młodzi harcerze z 2 PDH) 
rozlokowali się na pokładach 
wewnętrznym i zewnętrznym. 
Wycieczce tradycyjnie 
towarzyszył śpiew  piosenek 
harcerskich według śpiewników, 
przygotowanych jeszcze przez śp. 
druha Jana Mroza. Pomimo 
naturalnej zadumy po Jego 
śmierci i wyczuwalnego braku 

naturalnego „wodzireja”, harcerze dzielnie intonowali śpiew pod wodzą dh Haliny Mróz (KSH OWAR) i 
zawsze radosnej pwd. Elżbiety Żymałkowskiej – Lik (KSH 10 PDH). Pogoda dopisała, zatem można było 
podziwiać okoliczne widoki i obserwować, jak brzeg Warty zmienia się diametralnie. Liczne parasole, 
leżaki a nawet siłownie na świeżym powietrzu ożywiają nieco ten obszar miasta. Na nabrzeżu 
odpoczywało mnóstwo młodych osób, nieco mniej pływało lub uczyło się pływać kajakami . Widoki też 
niezgorsze – spoza drzew wyłaniały się coraz to nowe lub odnowione obiekty. No cóż wszystko co 
dobre… przepłynęliśmy pod mostem Przemysła I i trzeba było zawracać do przystani przy ulicy Panny 
Marii. Na pocieszenie można jeszcze dodać, że my swobodnie płynęliśmy a na górze w korkach stali 
umęczeni zmotoryzowani. 
                                                                                                 Bożena Wiśniewska – KSH OWAR Poznań 

 
ADAMÓW, NA ZBIÓRCE U PHM. IRENY I HM. ZDZISŁAWA Na 

czerwcową zbiórkę Harcerskiego Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy wybraliśmy się do lasu w 
Adamowie. Zaprosili nas tu phm. Irena i hm. Zdzisław. Komendant hm. Władysław odczytał 
rozkaz nr 2 z 15 czerwca 2017 roku, Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej (wyjątek z R.L. 
4/2017 KCHW z dnia 24.02.2017r.) hm. Tomasz Kujaczyński wyróżnił hm. Andrzeja 

Wolskiego, zastępcę komendanta HKS Słupca Odznaką Honorową „Harcerska Służba Wielkopolsce” nr 
1305. Gratulujemy. W rozkazie komendant Kręgu HKS Słupca podziękował - /…/ za zorganizowanie 
wyjazdu dla członków Kręgu i przyjaciół do Teatru Muzycznego w Łodzi hm. Stanisławowi Przydrydze. 
Dziękuję za reprezentowanie Kręgu przez: hm. Eugeniusza Krajewskiego, hm. Andrzeja Wolskiego 
(01.04.2017 – zbiórka Wspólnoty Skulskiej w Mielnicy Dużej), pwd. Tadeusza Niemczewskiego 
(03.05.2017 na uroczystym apelu na Rynku w Słupcy), hm. Marię i hm. Wojciecha Boruszaka (12-
14.05.2017 na XXXIII Rajdzie Rodło) hm. M. W. Boruszaków (24-18.05.2017 w spotkaniach w Harcerskim 
Ośrodku Morskim w Pucku), hm. W. Boruszaka (20.05.2017 na Zlocie Kręgów Seniorów ZHP Chorągwi 

Wielkopolskiej w Czerwonaku), hm. Wojciecha 
Boruszaka, pwd. Tadeusza Niemczewskiego, hm. 
Krystynę i hm. Stanisława Przydrygów, phm. Małgorzatę 
i hm. Andrzeja Wolskich  (10.06. na XXI Dniu Skupienia w 
Skulsku).  Do Kręgu przyjęliśmy phm. Grażynę Woźniak. 
Komendant Kręgu poinformował, że hm. Krystyna 
Górczyńska z okazji Jej Jubileuszu 80-lecia urodzin 
została wyróżniona dyplomem przez Naczelnika ZHP i 
Kierownika Wydziału Seniorów Głównej Kwatery ZHP. 
Gratulujemy. Dyplom wręczymy bardzo uroczyście na 
najbliższej zbiórce Kręgu. O swoich losach – Jaworznika – 
opowiadał pwd. Tadeusz Niemczewski.  Komendant 
złożył krótką relację z reprezentowania Kręgu  w 
Ostrowie Wielkopolskim na Jubileuszu 60-lecia Komisji 
Historycznej Chorągwi Wielopolskiej ZHP (17.06.2017) i z 
uczestnictwa w Zlocie Kręgów Seniorów ZHP Chorągwi 
Wielkopolskiej w Czerwonaku koło Poznania 
20.05.2017). Pokazał piękny biały krzyż harcerski odlany 
w gipsie a ofiarowany przez seniorów z Czerwonaka i 
okolicznościowy upominek dotyczący Zjazdu Komisji 
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Historycznych Hufców w Ostrowie Wielkopolskim.    W drugiej części zbiórki po okolicy oprowadziła nas 
phm. Irena opowiadając o jeziorach i lesie Adamowa.   Gospodarze podjęli nas w trzeciej części zbiórki 
wspaniale uwędzoną przez hm. Zdzisława rybą (pstrągiem).   Na stole pojawiło się także ciasto, herbata, 
kawa i upieczony przez hm. Andrzeja chleb. A na ruszcie – grillu, gospodarz przygotował kiełbaski, 
kaszankę. Tego popołudnia pogoda nam sprzyjała, od rana było chłodno i pochmurnie. Złożyliśmy też 
życzenia imieninowe phm. Władysławie i pwd. Halinie a hm. Andrzej zaprosił, do wspólnego rodzinnego 
harcerskiego zdjęcia. Późnym wieczorem po wspólnym kręgu rozstaliśmy się z gospodarzami i 
powróciliśmy do Słupcy.  
                                                                                                                                                hm. Władysław Szymański 
                                                                                                                                                                                        

3. R E L A C J E:  
 

 „BO WSZYSCY HARCERZE TO JEDNA RODZINA…” Zaproszeni z harcerską 

życzliwością przez hm. Jerzego Mianowskiego – Komendanta KSHiS „Damy Radę” z 
Wągrowca na Zlot Seniorów i Przyjaciół Harcerstwa odbywającego się pod powyższym 
hasłem, udaliśmy się dnia 27 maja br. do Kobylca na Strzelnicę Sportową Bractwa Kurkowego 
w Wągrowcu. Po przyjeździe wszystkich uczestników, wciągnięciu flagi na maszt i 

odśpiewaniu hymnu harcerskiego  odbył się uroczysty apel, na którym hm. Mianowski serdecznie powitał 
gości – burmistrza Miasta Wągrowiec pana Krzysztofa Poszwę, Starostę Wągrowieckiego pana Tomasza 
Kranca, asystentkę Wójta Gminy Wągrowiec, hm. Pawła Napieralskiego – Przewodniczącego 
Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów oraz druhów z Kręgów z Poznania (OWAR, 
10 PDH, Szóstacy, Historycy), z Mogilna II, Wrześni i oczywiście z Wągrowca. Panowie Krzysztof Poszwa i 

Tomasz Kranc uhonorowani zostali pamiątkami harcerskimi, a hm. Paweł 
Napieralski otrzymał „Harcerskie serce” w podziękowaniu za stałą pieczę nad 
seniorami i młodzieżą harcerską, organizowanie harcerskich imprez i 
wyjazdów oraz za wielkie serce okazywane członkom ZHP. Po apelu 
wyruszyliśmy autokarem na zwiedzanie Wągrowca i Ziemi Pałuckiej. 
Przewodnik PTTK hm. Mieczysław Bromberek, któremu dzielnie sekundowała 
druhna Jadwiga Mianowska – ciekawie i przystępnie opowiadał nam o 
mijanych obiektach. W Tarnowie Pałuckim obejrzeliśmy kościół drewniany z 
XIV w. – jeden z najstarszych w Polsce, w Bracholinie widzieliśmy wiatrak 
typu „holender” i przeszliśmy się ścieżką edukacyjną „Bracholińska  Ostoja”, a 
w Budziejewku podziwialiśmy drugi co do wielkości w Wielkopolsce głaz 
narzutowy, z którego według legendy św. Wojciech głosił słowo Boże. W 
każdej mijanej wsi widzieliśmy młode bociany na gniazdach. W Redgoszczy 
powitał nas tutejszy sołtys – pan Benedykt Witt kawą, herbatą i wspaniałym 

ciastem. Zapoznał on nas z historią okolic, a po dokonaniu przez druha Pawła wpisu do księgi 
pamiątkowej wszyscy uczestnicy wycieczki zrobili sobie wspólne zdjęcie.  Po powrocie do strzelnicy 
zjedliśmy pyszną grochówkę przygotowaną przez druhów Małgorzatę Suchanecką i Marka Urbanowicza, 
a potem rozpoczęły się zawody strzeleckie o puchar komendanta Kręgu oraz gry i zabawy zręcznościowe, 
w czasie których wszyscy świetnie się bawili. W międzyczasie akordeonista przygrywał i śpiewał różne 
pieśni i piosenki.  Na kolację kuchnia zaserwowała smakowity bigos. Po kolacji podsumowano wyniki 
zawodów. Ostatecznie puchar w zawodach strzeleckich zdobył sam Komendant Kręgu „Damy Radę” hm. 
Jerzy Mianowski i wyprzedził druhnę Bożenę Wiśniewską z KSH OWAR oraz pwd. Elżbietę Żymałkowską – 
Lik z Kręgu 10 PDH (oba Kręgi z Poznania). W strzelaniu z broni pneumatycznej wygrał hm. Marek 
Urbanowicz z Kręgu „Damy Radę”. Zlot zakończono harcerskim kręgiem.                                                               
                                                                                                                   Urszula Kocikowska hm. ,Barbara Król phm. 

      

"WIARUSY" NA 100 LECIU HARCERSTAWA NA ZIEMI WRZESIŃSKIEJ.    
W dniach od 16 do 17 czerwca nasze miasto "opanowali" harcerze, zuchy, instruktorzy i 
starszyzna harcerska powiatu wrzesińskiego. Obchody, do których przygotowywaliśmy się 
cały rok, rozpoczęły się oficjalnie spotkaniem pokoleń harcerskich przy ognisku, na którym 
przedstawiono historię wrzesińskich drużyn harcerskich. Ognisko rozpalali przedstawiciele 

różnych środowisk: hm Krystian Kędziora, phm Monika Staszewska, przedstawiciel skautów z Niemiec i 
najstarsza druhna wrzesińskiego hufca dh. Eugenia Nowacka. Na scenie zaprezentował się zespół wokalny 
hm. Karoliny Wachowiak oraz seniorzy, brawurowo śpiewając piosenki starszego pokolenia. Całość z 
wielką charyzmą poprowadzili komendantka wrzesińskiego hufca phm. Agnieszka Tobolska i hm. 
Arkadiusz Nowak. Po obrzędowym ognisku wysłuchaliśmy koncertu reprezentacyjnego zespołu wokalno 
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instrumentacyjnego Chorągwi Wielkopolskiej Wartaki z Koła, który przyjechał do Wrześni na zaproszenie 
Wiarusów. Mimo chłodnego wieczoru świetnie się bawiliśmy. Następny dzień pełen  był atrakcji. Harcerze 
stacjonujący  w miasteczku złotowym w parku im. Dzieci Wrzesińskich, realizowali program złotowy. 
Harcerze byłej 30 WDH im. Emilii Plater w SSP Nr 1 świętowali 60 lecie powstania drużyny, a o godz 16.00 
rozpoczęło się spotkanie pokoleń harcerskich na które zameldowało się ok. 80 osób. Wspomnieniom i 
śpiewom nie było końca. Czas umiliła nam grupa śpiewająca z byłej 30 WDH z akompaniatorem Jarkiem 
Dekertem. Kulminacyjnym punktem obchodów była niedziela . Spotkaliśmy się wszyscy  o godz. 9.00. w 
amfiteatrze, na polowej mszy św. Powitaliśmy zaproszonych gości a wśród nich: hm. Krzysztofa 
Budzińskiego – zastępcę Naczelnika ZHP. hm. Tomasza Kujaczyńskiego komendanta Chorągwi 
Wielkopolskiej, Dionizego Jaśniewicza Starostę Wrzesińskiego i władze samorządowe powiatu. Po 
uroczystej mszy św. odprawionej przez księdza  

Kazimierza Kuczmę, Adama Zalesiaka, Michała Bubacza i naszego instruktora Piotra Nowaka, 
wyruszyliśmy ulicami miasta na Rynek wrzesiński, gdzie odbył się Apel 100 Lecia, podczas którego tym, 
którzy nam pomagają wręczone zostały Honorowe Odznaki Przyjaciół Harcerstwa.  Wyróżniającym się 
instruktorom hm. Krzysztof Budziński wręczył odznaki Harcerska Służba Wielkopolsce. Nie zabrakło 
podziękowań dla tych, którzy cały rok pracowali, by 100 urodziny harcerstwa wrzesińskiego miały tak 
znamienity przebieg. Po apelu wróciliśmy do miasteczka zlotowego na harcerską grochówkę. Po drodze 
przy ul. Harcerskiej odsłonięto tablicę pamiątkową przed budynkiem w którym mieściła się pierwsza 
harcówka skautów wrzesińskich. Obchody 100 Lecia Harcerstwa na Ziemi Wrzesińskiej to już historia. A 
my jesteśmy dumni, że jesteśmy częścią pierwszego stulecia i  tworzymy drugie..... 
                                                                                                                                                                                                     Anna Paluszak hm. 
 

 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.pl 
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

