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NUMER 135/8/2017                                                              SIERPIEŃ 2017 

1.    J U B I L E U S Z E:           
 HM.  MICHAŁ NAJGRAKOWSKI 
Dla wielu członków Komisji Historycznej Chorągwi Wielkopolskiej ZHP obecność dh 
Michała w wielu inicjatywach jest rzeczą naturalną. Jego spokój i kompetencje 
instruktorskie, a także, co nie jest bez znaczenia, umiejętności jasnego i rozważnego 
spojrzenia na historię harcerstwa powodują, że hm. Michał Najgrakowski jest wzorem 
dla wielu członków Komisji, tych z wieloletnim stażem i tych młodych, poznających 
tajniki pracy archiwalnej a także działalności autorskiej. 

Michał Najgrakowski urodził się 31 maja 1927 roku w Poznaniu i z tym miastem 
związał swoje życie na długo. Rozpoczynając swoją edukację szkolną rozpoczął również 

swoją przygodę z harcerstwem. Prywatna Szkołę podstawowa om. Św. Zofii w Poznaniu ukończył w czerwcu 
1939 roku. 15 września 1935 roku został zuchem w 1. Samodzielnej Gromady Zuchowej „Dzielnych Lotników” w 
Poznaniu. Wojna niestety przerwała dzieciństwo dh. Michała i został on zmuszony jako trzynastolatek podjąć 
pracę zawodową. Kilka razy zmieniał miejsce pracy,  ale z perspektywy późniejszych decyzji zawodowych 
ważnym jest fakt, że był początkowo uczniem kreślarskim a potem kreślarzem w Deutsche Waffen- und 
Minitionsfabriken w Poznaniu. Koniec wojny dał mu szanse na kontynuowanie nauki.  W dwa lata (1945-1947) 
nadrabia stracony czas i kończy gimnazjum i liceum Św. Jana Kantego w Poznaniu. Absolwentem tego liceum 
przed wojną był Florian Marciniak.   21 maja 1945 roku wstępuje do jednej z legendarnych drużyn „Poznańskiej 
Czarnej Trzynastki im. Hetmana Jana Zamoyskiego” by związać z nią swą służbę praktycznie do chwili obecnej 
(jest autorem monografii drużyny pt. Z dziejów „Czarnej Trzynastki”). Przyrzeczenie składa w sierpniu 1945r. O 
zaangażowaniu w pracę drużyny świadczy fakt, że już po roku zostaje jej drużynowym na najbliższe cztery lata. 
Ważnym wydarzeniem było wstąpienie do korpusu instruktorskiego ZHP i uzyskanie stopnia przewodnika 
poświadczonego Rozkazem Kom. Chor. Wlkp. L.11/1945-47 z datą 18 sierpnia 1947 roku.  W tym samym roku 
postanawia kontynuować naukę w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Poznaniu, jednak po roku rezygnuje. Do 
studiów wraca w 1950 roku i tym razem podejmuje je na Uniwersytecie Poznańskim, na Wydziale Nauk 
Przyrodniczych, na kierunku geografia. Mimo zawirowań spowodowanych likwidacją Związku M. Najgrakowski 
nie rezygnuje z pracy instruktorskiej. W latach 1949-1950 odnajdujemy jego nazwisko w składzie instruktorów 
Komendy Chorągwi Wielkopolskiej. Jest również aktywny w hufcach: Poznań – Łazarz i Poznań - Jeżyce Po 
rozwiązaniu Związku Harcerstwa Polskiego nie rezygnuje z pracy instruktorskiej w tym przypadku w Zarządzie 
Wojewódzkim Związku Młodzieży Polskiej. Odpowiada tam za sprawy harcerskie. W 1954 roku kończy studia i 
zostaje zatrudniony jako asystent. Po roku przenosi się do Warszawy, gdzie podejmuje pracę, początkowo w 
Instytucie Transportu Samochodowego, a potem  jako  aspirant  (doktorant)  na Uniwersytecie Warszawskim.  
 1 lutego 1958 roku zostaje mianowany na stopień podharcmistrza (rozkaz Głównej Kwatery ZHP L.2/58) a po 
roku na stopień harcmistrza (rozkaz Głównej Kwatery L.10/59). Od 1959 do 2002 roku pracuje w Instytucie 
Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. Mimo, że obecnie jest na emeryturze, w 
dalszym ciągu jest aktywny zawodowo, co wyraża się kolejnymi publikacjami np. Miasta Wielkopolski od 
rozbiorów do początku XXI wieku, Podstawowe informacje historyczno-administracyjne (Warszawa 2008). Pobyt 
w Warszawie to nie przerwa w pracy instruktorskiej. Służbę pełnił w kilku warszawskich hufcach: Warszawa-
Wawer (1957-1959), gdzie był nawet komendantem hufca, a potem komendantem w Warszawie – Falenicy 
(1959-1961). Z kolei służbę zastępcy komendanta hufca pełnił w hufcu Warszawa-Saska Kępa (1961) i 
Warszawa-Praga Południe (1961-1963). Doświadczenie dh. M. Najgrakowskiego doceniono wybierając go w 
skład Chorągwianej Komisji Rewizyjnej Komendy Stołecznej ZHP (1965-1969). W latach 1969-1974 był 
przewodniczącym tej Komisji. Naturalnym stało się, że został dostrzeżony we władzach centralnych ZHP i od 
1973 roku do 1989 roku był członkiem Centralnej Komisji Rewizyjnej oraz jej współpracownikiem. Trudno 
powiedzieć jak on to robił ale ponadto pracował również w strukturach Komisji Instruktorskich – Chorągwianej 
w latach 1981-1985 i Centralnej w latach 1984-1985. Naturalną koleją rzeczy przeniósł swoją aktywność 
instruktorską do komisji historycznych. Najpierw była to Komisja Historyczna Chorągwi Stołecznej (1984-1998), 
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a od 1998r. po powrocie do Poznania - Komisja Historyczna Chorągwi Wielkopolskiej ZHP. Od samego początku 
do dnia dzisiejszego jest jednym z bardziej aktywnych członków tej komisji. Włącza się bardzo chętnie w prace 
archiwalne i publikacyjne. Na tym polu godnym podkreślenia jest bardzo aktywny udział w przygotowywaniu 
monografii Historia Harcerstwa Wielkopolskiego, gdzie jest członkiem kolegium oraz autorem czwartego tomu 
pt. Powojenna odbudowa harcerstwa. Lata 1945-1950 (Poznań 2008). W tej chwili pracuje nad następnym 
tomem tego wydawnictwa. O stopniu aktywności dh. M. Najgrakowskiego świadczy również imponująca ilość 
obozów i kursów, w których w większości przypadków pełnił funkcję komendanta. Owa aktywność - ta przeszła 
i obecna powoduje, że możemy jej pozazdrościć i życzyć jeszcze wielu lat życia, no i kolejnych tekstów 
dotyczących harcerstwa.                                                                                                                    Zbigniew Pilarczyk hm.      
                                                                                                                                                                        

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

 
                                                       „Cała Szkoła już plotkuje- 

Super festyn się szykuje 
Nagród i atrakcji wiele. 

Zapraszamy wszystkich uczniów 
Weź rodziców, siostrę, brata, 

Babcię, dziadka. 
Mile widziana też sąsiadka” 

 TAK ZAPRASZANO, A CZY BYŁO WARTO?  
W dniu 2.06.2017r. na boisku Szkoły Podstawowej nr 46 

przy ulicy Inowrocławskiej w Poznaniu z okazji Dnia Dziecka oraz obchodów 80-lecia tutejszej szkoły na festynie 
zorganizowanym przez szkołę wraz ze Stowarzyszeniem „Uśmiech dzieciństwa” na przybyłych czekało mnóstwo 

atrakcji. Dzieci strzelały z karabinków sportowych, mogły poprzymierzać maski, hełmy i inne gadżety 
wojskowe. Nie obyło się bez rywalizacji na boisku prowadzonych m.in. przez Agencję Artystyczną 
Bonsai np. skokach w workach w towarzystwie popularnych bajkowych postaci,. Warsztaty 
plastyczne z malowaniem twarzy i samodzielnym dekorowaniem Ekotoreb włącznie prowadziła 
Fundacja „Jak Malowana”. Na najmłodszych czekały też skoki w dmuchanych zamkach i nauka 
udzielania pierwszej pomocy prowadzona przez Straż Miejską. Dzieci z Przedszkola Groszek i ze 

Szkoły nr 46 zaprezentowały swoje umiejętności na scenie – w nagrodę prócz upominków otrzymywały burzę 
oklasków.  Pogoda dopisała toteż  lody, domowe ciasta, kiełbaski cieszyły się zainteresowaniem i młodszych i 
starszych, wśród których pojawili się zarówno radny Michał Grześ jak i harcerze z Kręgu Seniorów OWAR. Seniorzy 
„załapali się” na zdjęcie przy wozie strażackim (z przystojnym strażakiem) oraz obserwowali emocje związane z 
losowaniem fantów na loterii, do której również dołożyli wcześniej zebrane wśród OWARowców przeróżne 
gadżety i albumy. To tylko część atrakcji, w jakich mogli uczestniczyć przybyli na szkolny Festyn Rodzinny. 
Organizatorom życzymy, aby kolejne organizowane przez nich wydarzenia były równie ciekawe i przynosiły 
wszystkim tak samo dużo radości.                                                                             Bożena Wiśniewska ,    Barbara Król phm.      

                    
                                                                                                                                                                                             

Tym razem ostatnia przed wakacjami zbiórka seniorek „10 PDH” miała dość nietypowy przebieg. 
Krótko przed planowanym terminem zbiórki dowiedziałyśmy się, że pomieszczenia Klubu „Złotej 
Jesieni” gdzie odbywamy zbiórki, zostały zalane wodą opadową i Klub jest zamknięty. Szukając 
miejsca, w którym możemy się spotkać, trafiłyśmy do kawiarni mieszczącej się w budynku stacji 
kolejki „Maltanka” na Komandorii. Ze względu na to, że kawiarnia jest miejscem ogólnodostępnym, 
program zbiórki ograniczył się do omówienia i przekazania spraw bieżących, a przede wszystkim do 

złożenia życzeń i gratulacji dh Lidii Boguckiej z okazji ukończenia 94 urodzin. Dh Lidia Bogucka pełniła funkcję 

drużynowej 10PDH na Śródce w latach 1946 – 1948. Muszę dodać, że dh Lidia czynnie uczestniczy we wszystkich 
zbiórkach Kręgu. Nie wiem, która z druhen zaproponowała odbycie podróży kolejką „Maltanka”, ale decyzja była 

szybka i jednogłośna, po wykupieniu biletów zajęłyśmy 

miejsca w jednym z wagoników. Plurimos annos – na 

cześć dh Lidki odśpiewałyśmy już w wagoniku 

kolejki „Maltanka”. Trasa kolejki prowadzi wzdłuż 

brzegu Jeziora Maltańskiego. Z okien wagoniku 

podziwiałyśmy bliskie naszemu sercu widoki. 

Tereny te bowiem, w okresie naszego dzieciństwa i 

młodości były miejscem zabaw – nieraz bardzo 

psotnych, wycieczek i spacerów. Niektóre druhny, 

pamiętały  z okresu okupacji jeńców, którzy 

pracowali przy przygotowaniu terenu pod 

dzisiejsze Jezioro Maltańskie. Oprócz wspominek, czas podróży wypełniłyśmy śpiewaniem piosenek 

harcerskich i piosenek o Poznaniu. Po krótkiej przerwie w podróży  ruszyłyśmy w drogę powrotną do stacji 
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głównej kolejki. Tam czekała na nas niespodzianka. Dwa inne wagoniki kolejki zajmowała wycieczka 

dzieci szkolnych. Jedna z pań nauczycielek, podziękowała nam za umilenie podróży śpiewem. Dodała 

również, że dla dzieci nasze zachowanie, było żywym przykładem innego zagospodarowania czasu, niż 

zabawa telefonem komórkowym.                                                                             Elżbieta Żymałkowska-Lik pwd. 

 

JAK TO NA OBOZIE ŁADNIE !  Dnia 19 lipca 2017 roku na zaproszenie  Komendy Hufca 

Poznań Jeżyce grupa Seniorów Harcerskich „Szóstacy” wzięła gitary, akordeon, 15 kg pysznego 
placka drożdżowego z owocami i  wybrała się w odwiedziny na obóz  harcerski do Łowynia w 
okolice Międzychodu, gdzie przebywały  zuchy, harcerki i harcerze z naszego Hufca.   Szóstaków 
było wielu – druhny i druhowie Ania, Andrzej,  Basia , Boguś,  Bożenka, Edziu z Bronką, Halinka, 

Jarek, Krysia „Czarna”, Krysia „Biała”, Stefan z Łucją, Tadziu z Irką, Tadziu z Emilką i  Wojtek. Spotkanie na miejscu 
o godzinie  11-tej rozpoczęło się Apelem w którym również uczestniczyli Seniorzy w swoich jednakowych letnich 
ubiorach harcerskich Druh Boguś Olejniczak po odliczeniu zdał raport, zameldował przybycie i gotowość do 

uczestniczenia w zajęciach Komendantowi podobozu dh hm. Krzysztofowi 
Stankowskiemu.  Seniorzy zostali zaproszeni do podobozu ,który w tym roku  
tematycznie nawiązywał  do okresu Średniowiecza. Owalna wiata z otworem 
pośrodku sufitu i ułożonymi z siana prasowanego siedzeniami dookoła służyła 
do tego, żeby zaproszeni goście zasiedli do poczęstunku, śpiewów i gawędy. 
Pośrodku wiaty było palenisko,  zagotowano wodę na kawę i herbatę. Wszyscy 
harcerze tego podobozu mieli na sobie stroje z epoki średniowiecza. Wojowie 
mieli stroje wojowników, ich „kobiety” były ubrane w lniane białe i czerwone 
suknie. Wojowie rąbali drwa na opał, a „kobiety”, przygotowywały  herbatę, 
kawę i częstowały gości.  Atmosfera tego dnia była fantastyczna również przez 
to, że akurat w tym dniu, niektóre harcerki i harcerze zdawali na „Trzy pióra” - 
sprawność , którą niektórzy   zdawali i zdają  po kilka razy. Zasiedliśmy wszyscy 
choć składzie do biesiady pijąc herbatę i  kawę oraz częstując się plackiem.  
Druh Boguś z gitarą i druh Edziu z gitarą intonowali piosenki, Seniorzy  z 
harcerzami śpiewali  znane piosenki razem, a potem na zmianę. Gospodarze 

zaśpiewali dla nas swoją piosenkę, której refren wspólnie powtarzaliśmy. Wspólnie też zaśpiewaliśmy śliczną 
piosenkę harcerską „Szara lilijka”, której Seniorzy specjalnie się nauczyli. Dh Boguś Olejniczak wygłosił gawędę, 
wspomniał o  obozach harcerskich  z czasów starszych harcerzy, opowiadał jak to kiedyś budowało się 
skomplikowane  bramy, ogrodzenia, fosy, zwodzone mosty,  a ubiory z epoki   szyły starsze druhny ręcznie na 
miejscu. Czas odwiedzin szybko i pięknie upływał - Kręgiem i piosenką pożegnaliśmy gościnną  harcerską młodzież.  
Udaliśmy się na obiad -bardzo smaczną zupę  grzybową,  na drugie danie kurczak z surówką i ziemniakami, a do 
popicia kompot. Na kawę po obiedzie  zaprosił Seniorów  Komendant Hufca /Zgrupowania / dh hm  Lech Lindecki 
,który bardzo lubi śpiewać stare piosenki harcerskie i powiedział ,że zawsze wyczekuje okazji, żeby posłuchać 
naszego śpiewania, bo to działa  jak balsam na jego duszę.  Śpiewaliśmy i rozmawialiśmy z druhem na różne 
tematy, nie tylko harcerskie.  Późnym popołudniem trzeba było wracać.  Stwierdziliśmy, że te spotkania pokoleń 
zarówno przy Pomniku Pomordowanych Harcerzy jak i w lesie na obozach harcerskich to ogromna przyjemność dla 
obu stron.                                                                                                                                                             Krystyna  Krobska  

 

„Wolność”, to słowo które było wypowiadane wielokrotnie w trakcie 73. rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego. Obchody tego wydarzenia zostały także upamiętnione w Gnieźnie.  
1 sierpnia 2017 roku uroczystości rozpoczęto przy skwerze im. Adama Borysa, skąd korowód 
przemaszerował pod Pomnik Harcerzy Pomordowanych i Poległych za Ojczyznę. W tym miejscu 
odbyła się część poświęcona poległym harcerzom przygotowana przez Krąg Starszyzny 

„Bezimienni”. Wspomniano między innymi trzech harcerzy pochodzących z Gniezna, którzy brali udział w 
Powstaniu Warszawskim. Poprzez złożenie kwiatów i zniczy pod pomnikiem oddano hołd poległym w trakcie jego 

przebiegu młodym 
obywatelom. Godzinę „W” 
przy rozbrzmiewających 
syrenach upamiętniono też 
pod gnieźnieńskim ratuszem. 
Zgromadzeni w tym miejscu 
mieszkańcy, turyści oraz 
wszyscy uczestniczący 
wcześniej w przemarszu, po 
zakończonych oficjalnie 
obchodach, wzięli udział we 
wspólnym śpiewaniu pieśni.                                                                                                                                       
Marek Zbiranek hm. 
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  3.   R E L A C J E: 
      JUŻ PO RAZ DZIESIĄTY - CHABSKO, CHAŁUPSKA, MOGILNO  

Na zaproszenie hm. Barbary Bultrowicz Komendantki Hufca ZHP Mogilna i hm. Kazimiery Rosińskiej 
10 członków (phm. Grażyna, phm. Irena, hm. Krystyna, phm Małgorzata, hm. Andrzej, hm. 
Eugeniusz, pwd. Tadeusz, hm Stanisław, hm. Władysław, hm. Zdzisław) Kręgu Seniorów ze Słupcy 
uczestniczyło w spotkaniu harcerskim z okazji 100-lecia harcerstwa na Ziemi Mogileńskiej. Nasz 
Krąg w spotkaniach mogileńskich uczestniczy już po raz dziesiąty. Po zbiórce przy Komendzie Hufca 

ZHP Mogilno ul. Kościuszki 5 przeszliśmy wraz z seniorami z Gniezna, Inowrocławia, Janowca Wielkopolskiego, 
Konina, Łodzi, Trzemeszna i Mogilna oraz komendantem Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP hm. Jerzym Gębarą, 
kierownikiem Referatu Seniorów Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP hm. Witoldem Cyrn, zastępcą kierownika 
Referatu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP hm. Haliną Krystowczyk, komendantką Hufca ZHP Trzemeszno hm. 
Stanisławą Szymańską, Burmistrz Mogilna Leszkiem Duszyńskim, przewodniczącą Rady Miejskiej w Mogilnie Teresą 
Kujawą, Starostą Mogileńskim Tomaszem Barczakiem, dyrektorem Wydziału Promocji i Kultury Urzędu Miejskiego 
Marcinem Zielińskim, sekretarzem Starostwa Mogileńskiego Stefanię Łukomskim na cmentarz, by tuż za bramą 
główną uczestniczyć w uroczystościach związanych z poświęceniem głazu, na którym widnieje tablica zapisem: 

W HARCERSTWIE UCZĘ SIĘ SŁUŻYĆ BOGU, OJCZYŹNIE I BLIŹNIM. 
BŁ. KS. PHM. STEFAN WINCENTY FRELICHOWSKI, PATRON HARCERZY. 

W 100 ROCZNICĘ SKAUTINGU I HARCERSTWA NA ZIEMI MOGILEŃSKIEJ. W HOŁDZIE TYM, KTÓRZY 
ODESZLI NA WIECZNĄ WARTĘ.HARCERSKI KRĄG ZIEMI MOGILEŃSKIEJ. 

Pomysłodawcą i fundatorem obelisku jest Harcerski Krąg Seniorów Ziemi Mogileńskiej im. hm. Leona 
Niewiadomskiego. Odsłonięcia obelisku dokonał hm. Aleksander Wenglewicz były komendant HKS w towarzystwie 

zuchów. Obelisk poświęcił Ojciec Krzysztof Lewandowski. 
Po uroczystościach udaliśmy się do Muzeum w Chabsku, 
gdzie obejrzeliśmy wystawę poświęconą 100-leciu 
Harcerstwa Mogileńskiego, przygotowaną przez Lucynę 
Gołaszewską. Na wystawie podziwialiśmy ciekawe i cenne 
harcerskie obiekty muzealne. Uczestniczyliśmy w otwarciu 
alei Harcerskiej przy Jeziorze Mogileńskim. Otwarcia 
dokonali: Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński, 
przewodnicząca Rady Miejskiej w Mogilnie Teresa Kujawa, 
komendantka Hufca ZHP Mogilno hm. Barbara Bultrowicz. 
W godzinach popołudniowych gościnni gospodarze 
zaprosili nas do lasu w Chałupskach (corocznie już 25 lat 

organizowana jest tu Nieobozowa Akcja Letnia), gdzie po apelu, na którym Druhowie: Mateusz Rusztyk, Jakub 
Grobelny, Michał Rogoziński, Mieczysław Tomczak składali zobowiązanie instruktorskie, które odebrała 
Komendantka Hufca ZHP Mogilno. Po apelu spędzaliśmy czas na rozmowach przy wspólnym stole, na którym 
pojawiła się grochówka z wkładką, ciasto kawa, herbata.  Kręgiem zakończyliśmy w późnych godzinach spotkanie i 
wróciliśmy do Słupcy. Pogoda tego dnia była łaskawa, nie było zbyt słonecznie i bardzo gorąco.  Składamy 
najserdeczniejsze z serca płynące podziękowania za zaproszenie nas na uroczyste spotkanie z okazji 100-lecia 
harcerstwa na Ziemi Mogileńskiej.                                                                                             Władysław Szymański hm.       

                                                                                                                                                                                                                                

ÓSMY JUŻ HARCERSKI PIKNIK W LUBOCHI KOŁO GNIEZNA Na harcerski 

piknik do Lubochni koło Gniezna, na zaproszenie hm. Aleksandra Sekulskiego, Komendanta 
Harcerskiego Kręgu Starszyzny i Seniorów „Bezimienni” z Gniezna, przybyliśmy  z: Czerwonaka, 
Inowrocławia, Janowca Wielkopolskiego, Kiekrza, Konina, Leszna, Mogilna, Murowanej Gośliny, 
Ostrowa Wielkopolskiego (członkowie Komisji Historycznej), Poznania, Trzemeszna, ze Słupcy (z 

naszego Kręgu w pikniku uczestniczyli: hm Andrzej, hm. Eugeniusz, phm. Małgosia, pwd. Maria, pwd. Tadeusz,  
hm. Władek).  
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Gościnni gospodarze podharcmistrzyni Zdzisława, hm. Aleksander i członkowie Harcerskiego Kręgu Starszyzny i 
Seniorów „Bezimienni” z Gniezna podejmowali na zbiórce – harcerskim pikniku 70 instruktorów seniorów. 
Dziękujemy za wspaniałą zbiórkę, na której hm. Marek  Zbiranek w gawędzie opowiadał o  antologii piosenki 
żołnierskiej a także  recytował wiersz  Artura Oppmana (Or-Ot) pt.: „Do Jenerała Józefa Healera”. Gawęda 
wzbogacona była piosenkami żołnierskimi śpiewanymi ochoczo przez seniorów. Jak to na pikniku bywa, 
gospodarze zaprosili nas do wspólnego stołu, na którym pojawiła się zupa szczawiowa z jajkiem, golonka z kapustą, 
lody, owoce, kawa, herbata i pyszne ciasto - a wszystkie te wspaniałe potrawy roznosili harcerze z 20 
Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej z Gniezna. Rozbrzmiewały przy wspólnym stole piosenki harcerskie, które 
rozpoczynał wtórując sobie i nam akordeonem pwd. Heniu Wereda z Czerwonaka. Żegnaliśmy się wspólnym 
kręgiem, na którym dziękowaliśmy phm. Zdzisławie i hm. Aleksandrowi oraz członkom Harcerskiego Kręgu 
Starszyzny i Seniorów „Bezimienni” z Gniezna  za wspaniałe sobotnie popołudnie 5 sierpnia 2017 roku.. 

                                                                                                                       Tekst i foto  W. Szymański hm. 

4.      I N F O R M A C J E:  
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Mundur damski seniorek ZHP (propozycja). 

              

Mundur damski seniorek ZHP składa się z następujących elementów: 
a. Bluza mundurowa w kolorze szarym, wypuszczana na spódnicę lub spodnie, z krótkim rękawem do łokcia, 

z kołnierzem „a la Słowacki” z naszytymi guzikami, z pagonami wszytymi w rękaw zapinanymi za guziki na 
stopce. Bluza z przodu zapinana na guziki na stopce, długość bluzy do nadgarstka dłoni wyciągniętej ręki 
wzdłuż ciała. Na wysokości klatki piersiowej umieszczone są dwie nakładane kieszenie z patkami 
zapinanymi na guziki na stopce. Na wysokości bioder drugie dwie trochę większe nakładane kieszenie z 
patkami zapinanymi na guziki na stopce. Wszystkie guziki typu ZHP. 

b. Spódnica w kolorze szarym takim jak bluza, sięgająca za kolana, prosta, z rozporkiem z tyłu na zakładkę 
zapinana na suwak. 

c. Spódnicę nosi się bez rajstop lub z rajstopami w kolorze jednolitym cielistym lub czarnym. 

d. Dopuszcza się także szare spodnie lub czarne krótkie spodnie wzoru ZHP, bądź szare, czarne, granatowe 
lub oliwkowe długie spodnie o jednolitej barwie. 

e. Chusta lub krajka wg wzoru ustalonego przez jednostkę lub apaszka wzoru ZHP. 
f. Nakrycie głowy: beret w kolorze wybranym przez jednostkę lub kapelusz skautowy szary. 
g. Buty: skórzane czarne czółenka lub lekkie obuwie sportowe możliwie jednolite wizualnie w całej jednostce. 

                                                            Propozycja: - hm. Jadwiga Kowalska   Krąg ZHP Szaniec Lublin 31 lipca 2016 roku. 

 
INFORMACJA DLA OSÓB JADĄCYCH NA ZŁAZ 

SENIORÓW DO TORUNIA. 
WYJAZD W DNIU 17 SIERPNIA BR. O GODZ. 9.00 Z            

PLACU MICKIEWICZA W POZNANIU. 
KOSZT  TRANSPORTU 100 ZŁ PŁATNE W AUTOBUSIE 

 
 

 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 
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