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NUMER 136/9/2017                                                   WRZESIEŃ 2017 

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

                                                           

                                       25 LECIE                    I                                           20 LECIE           

                                                                        DZIAŁALNOŚCI 
                        

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

           Krąg Starszyzny Harcerskiej i Seniorów „Płomienie” w Czerwonaku w dniach od 
18 do 21 sierpnia br. po raz kolejny uczestniczył w Spotkaniu Pokoleń naszego Hufca, 
na bazie obozowej w Szklarskiej Porębie.  W pierwszym dniu, zaraz po przyjeździe 
przeżyliśmy okropną 
burzę z ulewnym 
deszczem. Kolejne dni 
były już pogodne i bez 
przeszkód  mogliśmy 

realizować nasz program. W drugim dniu 
pobytu, w sobotę, od rana wyruszyliśmy 
autokarem na  całodniową wycieczkę do 
Pragi, gdzie wspaniały przewodnik 
ciekawie opowiadał o zabytkach stolicy 
Czech, a rejs po Wełtawie umożliwił 
spojrzenie na Pragę od strony rzeki.  Późnym  wieczorem niespodziankę zrobiła nam komendantka Kręgu, 
która niespodziewanie przyjechała do nas z Torunia, gdzie uczestniczyła w XXVI Ogólnopolskim Złazie 
Seniorów. Trzeci dzień, to wyjście w grupach na szlaki turystyczne w Karkonoszach. Byliśmy nad 
wodospadem Szklarki i Kamieńczyka, oglądaliśmy piękną panoramę Karkonoszy ze „Złotego Widoku”, 
pohuśtaliśmy się na „Chybotku”, a najbardziej wytrwali zdobyli nawet Szrenicę.  Po tak wyczerpujących 
wędrówkach wyśmienicie smakował obiad, po którym pomagaliśmy  harcerzom zwijać namioty. 
Wieczorne ognisko z piosenkami, do których przygrywał na akordeonie druh pwd. Heniu Wereda  i 
wspomnieniami z wypraw, było wspaniałym podsumowaniem dnia.  Poniedziałek był dniem wyjazdu do 
domu. Jak zwykle, żal było wyjeżdżać – ale spotkamy się  tu za rok.                              hm. Maria Piechowiak 
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STRONA INTERNETOWA KS ZHP SŁUPCA NA 
„OFICJALNYM PORTALU URZĘDU MIASTA SŁUPCY” 

Na „Oficjalnym Portalu Urzędu Miasta Słupcy”  - STRONA 
GŁÓWNA ( link:  http://miasto.slupca.pl/  ) od 30.08.2017 roku jest 
strona internetowa Kręgu Harcerskiego w Słupcy (www.hksslupca.pl). 

Szukaj – dół portalu - STRONA GŁÓWNA; kliknij na 
przesuwających się ikonkach na pasku na logo „Krąg Seniorów ZHP w 

Słupcy; na wizerunku grodu średniowiecznego Słupcy.  Dziękujemy Burmistrzowi Miasta Michałowi 
Pyrzykowi za pozwolenie umieszczenia strony Internetowej Kręgu na „Na Oficjalnym Portalu Urzędu 
Miasta Słupcy”.       Czuwaj!                                                    hm. Władysław Szymański, komendant Kręgu  
Słupca, dnia 30.08.2017 roku. 
 
 
 

W 31 rocznicę śmierci dowódcy 
Batalionu Parasol, delegacja Kręgu Starszyzny 
Harcerskiej Bezimienni z Gniezna udała się do 
Witkowa, by na grobie płk. Adama Borysa  - PŁUGA 
zapalić znicz i złożyć wiązankę biało-czerwonych 
kwiatów. 
                                                           Foto i tekst: hm. Aleksander Sekulski 

                                                                

3.     R E L A C J E: 
XXVI OGÓLNOPOLSKI ZŁAZ SENIORÓW ZHP W TORUNIU 

ZORGANIZOWANY PRZEZ CHORĄGIEW KUJAWSKO-POMORSKĄ 
ZHP W DNIACH 17 – 20 SIERPNIA 2017 R. 

W roku 2017 mija 100 lat od powstania harcerstwa na terenach Bydgoszczy, 
Torunia i okolic, nic więc dziwnego, że tym razem w gościnnym Toruniu blisko 400 
żwawych harcerskich seniorów z 16 Chorągwi ZHP, spotkało się na kolejnym już XXVI 

Ogólnopolskim Złazie Seniorów.  Druhowie rozlokowani zostali w trzech akademikach Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika, w którego auli już pierwszego dnia spotkali się z Barbarą Wachowicz. Opowiedziała 

ona wzruszającą,  patriotyczną 
gawędę na temat historii 
harcerstwa w Polsce, a potem 
podpisywała swoje książki, do 
każdej z nich wpisując osobistą 
dedykację.  Odbyła się również 
prezentacja multimedialna z XXV 
Jubileuszowego Złazu Seniorów ZHP 
w Lublinie, a reakcją na 
zamieszczone w niej zdjęcia były 
miłe wspomnienia i często wesoły 
śmiech. Oficjalne otwarcie Złazu 
zapoczątkował apel w dniu 
18.08.2017r. na dziedzińcu 
Uniwersytetu MK, podczas którego 
druhów przydzielono do 15 drużyn. 

Zaopatrzeni w dobry humor i kolorowe czapeczki, pod opieką drużynowych każda z drużyn swoją trasą 
rozpoczęła zwiedzanie Torunia. Przewodnicy chętnie uchylali rąbków tajemnicy zaułków starego miasta, 

http://www.hksslupca.pl/
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opowiadając np. o kłopotach z identyfikacją właściwego domu rodzinnego Mikołaja Kopernika, o 
dzwonie Tuba Dei – największym w średniowiecznej Polsce, czy też snując legendę o Flisaku i żabach. 
Zwiedzono też Muzeum  Podróżników im. Tony’ego Halika, Rynek Staromiejski, gdzie niektórzy pogłaskali 
pieska Filusia, a przedpołudniowe zajęcia zakończono ciekawym seansem w Planetarium, po którym 
można było z przekonaniem zgodzić się ze słowami Mikołaja Kopernika „A cóż piękniejszego nad niebo, 
które przecież ogarnia wszystko, co piękne”. Po obiedzie w dawnych koszarach wojskowych 
kontynuowano penetrowanie uliczek staromiejskich, w których oglądano spichlerze, ruiny kościoła św. 
Mikołaja, Krzywą Wieżę czy mury miejskie.  Wieczorem, na dziedzińcu Muzeum Etnograficznego 
rozpalone zostało przez znanych wszystkim seniorom hm. Teresę Tarkowską – Dudek i hm. Bogdana 
Radysa ognisko, a w imprezie tej pod hasłem „Historia piosenką pisana”, prowadzonej przez Krąg 
Seniorek ZHP z Bydgoszczy wystąpili również hm. Jan Chojnacki (najstarszy uczestnik Złazu) oraz hm. 
Władysław Kristen. Czar dawnych wspomnień zaklęty w piosenkach śpiewanych przy dźwiękach gitary i 
akordeonu sprzyjał uhonorowaniu zasłużonych wieloletnich działaczy harcerskich złotymi lilijkami – byli 
to hm. Jadwiga Kowalska oraz harcmistrzowie Władysław Szymański, Marian Ogórkiewicz, Władysław 
Kristen i Wojciech Brzechowski, zaś druhna sam. Danuta Kącka i phm. Zenon Wechmann otrzymali 
gratulacje z okazji dostojnych urodzin. Kolejny dzień przeznaczono na drużynowe wycieczki na czterech 
trasach – między innymi do Chełmna i Grudziądza.  W Chełmnie, prócz Rynku z renesansowym 
przepięknym ratuszem, na którym umieszczono wzorzec prętu chełmińskiego – średniowiecznej miary 
oraz prócz zabytkowych uliczek z dobrze zachowanymi murami miejskimi, podziwiano także Kościół 
Farny pod wezwaniem Najświętszej  Marii Panny. W Grudziądzu harcerze mieli możliwość zajrzeć z 
latarkami do niektórych tajemniczych zakątków Cytadeli Twierdzy Grudziądz, przysiąść na ławeczce z 
Kopernikiem, czy podziwiać panoramę miasta z nieźle zachowanych murów obronnych, na których 
znajduje się rzeźba ułana i dziewczyny z napisem będącym fragmentem wiersza generała Bolesława 
Wieniawy-Długoszowskiego: Bo serce ułana, gdy położysz je na dłoń: Na pierwszym miejscu panna, przed 
panną tylko... koń.. Tego samego dnia wieczorem harcerze zaproszeni zostali na koncert Steve’a Kindlera 
– międzynarodowej sławy amerykańskiego wirtuoza grającego na  dziewięciostrunowych skrzypcach 
elektrycznych własnego projektu - zorganizowany na scenie nad Wisłą. Koncert otwierał III edycję 
projektu pod auspicjami Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju (IAPMC), 
instytucji działającej przy ONZ. Przesłaniem była "Muzyka Orędownikiem Pokoju". Przed powrotem do 
akademików harcerze minęli jeszcze Fontannę Cosmopolis z pokazem światła dźwięku i wody, aby przy 
pomniku Papieża Jana Pawła II zrobić pożegnalny krąg. W późnych godzinach wieczornych odbyło się 
spotkanie Wydziału Seniorów GK ZHP, kierowników referatów Seniorów a 14 chorągwi z Komendą XXVI 
Złazu Seniorów. Zwieńczeniem złazu był uroczysty apel w niedzielę 20 sierpnia na Rynku Staromiejskim 
w Toruniu. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru i złożenia meldunków przez 
drużynowych złazowych. Na apelu obecni byli m.in. Naczelniczka ZHP hm. Małgorzata Sinica, 

 Przewodniczący ZHP hm. Dariusz Supeł oraz Komendanci Chorągwi ZHP – Kujawsko-Pomorskiej hm. 
Jerzy Gębara, Gdańskiej – hm. Artur Glebko oraz Wielkopolskiej – hm. Tomasz Kujaczyński. Druhom 
towarzyszył m.in. zastępca prezydenta Torunia Andrzej Rakowicz, jak wyznał - również harcerz 
z Białostocczyzny. Podczas apelu wręczono wyróżnienia i odznaczenia. Uhonorowano m.in. druhnę hm. 
Beatę Chomicz, wieloletnią działaczkę ruchu harcerskiego Ziemi Toruńskiej. Podczas Złazu 
przeprowadzono zbiórkę pieniędzy, a zebrane wśród seniorów ponad 2 tys. zł przekazano na usuwanie 
skutków niedawnej nawałnicy w bazach harcerskich. Po apelu w kościele pw. WNMP odbyła się msza 
święta, a o godz. 13.30 na pl. Rapackiego, w sąsiedztwie pomnika J. Piłsudskiego, została otwarta 
plenerowa wystawa z okazji 100-lecia harcerstwa. Na zakończenie harcerscy seniorzy posilili się 
grochówką, by po pamiątkowym zdjęciu udać się w drogę powrotną do domu.                        

                                  Tekst: Bożena Wiśniewska – KSH OWAR Poznań   foto: hm. Paweł Napieralski                                                                                                            

https://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_Wieniawa-D%C5%82ugoszowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_Wieniawa-D%C5%82ugoszowski
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WSPÓLNE ZDJĘCIE SENIORÓW HARCERSKICH Z WLKP. Z DH. NACZELNIK I KOMENDANTEM CHORĄGWI WLKP. 

 

26 sierpnia 2017 r. –  odbył się w 
Poznaniu kolejny Festyn Tradycji i Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 zorganizowany przez Oddział 
Wielkopolski TPPW przy udziale kół terenowych. W festynie zorganizowanym dla upamiętnienia bohaterów i 
czynów Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, w roku poprzedzającym jego 100. lecie, uczestniczyli członkowie i 
sympatycy Towarzystwa z terenu Wielkopolski, prezentując swoje tradycje regionalne i zbiory poświęcone 
tematyce powstańczej. Wśród uczestników znaleźli się  harcerze z 2 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej im. 
Kazimierza Wielkiego „Komandorzy”, liczna reprezentacja Wielkopolskiej Rady Starszyzny Harcerskiej i Seniorów 
przy Komendzie Chorągwi Wielkopolskiej ZHP z przewodniczącym dh. hm. Pawłem Napieralskim oraz  seniorzy 

harcerscy z 10. PDH, z wągrowieckiego 
„Damy Radę” i grupy rekonstrukcyjne. 
Nie zabrakło mieszkańców miasta 
.Spotkanie rozpoczęła uroczysta Msza 
św. w Katedrze Poznańskiej na Ostrowie 
Tumskim odprawiona w intencji 
Ojczyzny oraz poległych i zmarłych 
Powstańców Wielkopolskich przez 
delegata arcybiskupa metropolity 
poznańskiego Stanisława Gądeckiego – 
ks. prałata dr. Jana Stanisławskiego i 
koncelebrowana przez misjonarza 
franciszkanina ojca Bonawenturę 
Wierzejewskiego. Uświetnił ją śpiew p. 
Agnieszki Szymańskiej, sopran i oprawa 
muzyczna w wykonaniu p. Jacka Pupki. 

Następnie przewodnicy z Koła TPPW przy Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym w Poznaniu 
oprowadzili zebranych po katedrze i jej podziemiach. Druga część Festynu miała miejsce w amfiteatrze Bramy 
Poznania na Śródce, gdzie można było spędzić czas, uczestnicząc w pokazach i występach zespołów oraz 
zapoznając się z prezentowanymi ekspozycjami. Imprezę z werwą prowadził Paweł Kuleszewicz, animator życia 
kulturalnego, twórca i dyrektor teatru dla dzieci, artysta kabaretowy, oficer drużyn strzeleckich. Gości powitał 
prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW Wawrzyniec Wierzejewski. Następnie dr Marek Rezler wygłosił gawędę na 
temat tradycji powstańczych w Wielkopolsce w okresie zaboru pruskiego. Część artystyczną zapoczątkowała 
inscenizacja teatralna pt. „Wdowi grosz” w wykonaniu młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Żerkowie k. Jarocina. 
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Następnie zaprezentował się w strojach regionalnych szkolny zespół taneczny „Szwajcaria Żerkowska”.  Młodzież 
ze Szkoły Podstawowej w Komorzu Przybysławskim k. Żerkowa przedstawiła scenki rodzajowe z użyciem gwary 
poznańskiej. Gwara poznańska była jeszcze prezentowana w czasie festynu kilkakrotnie – czytano znane wiersze w 
wersji gwarowej autorstwa Marka Szymańskiego. W kolejnym występie zaprezentował się chór „Kleszczewianie”, 
który działa pod  patronatem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie.  Gawędy wygłosili także:  – p. 
Wojciech Koterba, historyk i rekonstruktor powstańczy z Mieszkowa k. Jarocina oraz dr Zdzisław Kościański, 
przewodniczący Komisji Historycznej ZG TPPW. Prezentację barwy i broni 1. Pułku Strzelców Konnych 
Wielkopolskich (przemianowanego później na 1 Pułk Ułanów Wielkopolskich) przedstawił Reprezentacyjny Oddział 
Ułanów Miasta Poznania w barwach 15 Pułku Ułanów Poznańskich pod dowództwem rtm. kaw. Romana Kusza. 
Pieśni patriotyczne oraz klasyczne przeboje z lat minionych wykonała p. Agnieszka Szymańska, wspomagana przez 
p. Pawła Kuleszewicza. Organizatorzy przygotowali i przekazali uczestnikom imprezy szereg wydawnictw (książki, 
kroniki, biogramy i inne) oraz specjalnie przygotowane na festyn foldery i pocztówki  a także przypinki z rozetą 
powstańczą. W ciągu całego festynu działała kuchnia polowa pod kierownictwem dh. hm. Marka Urbanowicza. 
Młodzież harcerska zorganizowała dla uczestników imprezy test wiedzy o Powstaniu i grę – krzyżówkę dla dzieci. 
Harcerze młodsi i starsi przedstawili też bogate wystawy z planszami o udziale i znaczeniu skautów i harcerzy w 
przygotowaniach oraz przebiegu Powstania Wielkopolskiego. Odbył się także konkurs wiedzy o Powstaniu, który 
prowadził sekretarz Oddziału Wielkopolskiego TPPW p. Wojciech Hałas. Festyn wzbogaciły niezwykle interesujące 
ekspozycje muzeów, w zbiorach których znajdują się eksponaty z okresu Powstania Wielkopolskiego: –   wystawa 
pt. „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Droga Wielkopolan do Niepodległości” przygotowana przez 
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości – Muzeum Powstania Wielkopolskiego, której autorem  jest p. Marcin 

Wiśniewski, –   prezentacja osiągnięć i 
projektów Muzeum Broni Pancernej w 
Poznaniu – Oddziału Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie. Na festynie 
zaprezentowała się również Fundacja 
Kochania Poznania, która wespół z TPPW 
rozpoczęła starania o nazwanie jednego ze 
skwerów w Poznaniu imieniem Marszałka 
Ferdynanda Focha, Marszałka Trzech 
Narodów, który wsparł Wielkopolan w ich 
walce o kształt granic po Powstaniu. W 
trakcie festynu ok. 150 osób wzięło udział w 

zwiedzaniu „Bramy Poznania” Na zakończenie imprezy, w swoim wystąpieniu, prezes Zarządu Głównego TPPW 
Tadeusz Musiał podziękował uczestnikom i organizatorom imprezy oraz wyraził nadzieję, że podobne spotkania 
dobrze służą propagowaniu pamięci o Powstaniu Wielkopolskim i będą kontynuowane. Festyn Tradycji i Pamięci 
Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 był współfinansowany ze środków budżetu miasta Poznania. 
 

               
 
                                                                              (PRZEDRUK Z STRONY INTERNETOWEJ TPPW) FOTO hm. Paweł Napieralski 
 

4.     I N F O R M A C J E:  
 

WSTĘPNE PROPOZYCJE PROGRAMOWE   WIELKOPOLSKIEJ RADY   
KRĘGÓW STARSZYZNY HARCERSKIEJ I SENIORÓW DO PRACY W KRĘGACH 

NA ROK 2017/2018 
 

WRZESIEŃ 2017 
 

 

15-19.2017 
30.09.2017 

 

 Pożegnanie lata w Kręgach. 

  Podsumowanie Ogólnopolskiego Złazu Seniorów w Toruniu  

 Wyjazd Seniorów do Ustronia Morskiego 

 Harcerski Start WR KSHiS  - Durowo-Kobylec k/Wągrowca 
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PAŹDZIERNIK 2017 
 
 
 

 
 

27-29.10.2017 

 

 Wyjazdy tematyczne  Kręgów (święto latawca, święto pyry, 
grzybobranie itp.) 

 Wizyty seniorów na cmentarzach w celu uporządkowania 
grobów zmarłych członków Kręgu, harcerzy i instruktorów 
Hufca 

 Coroczna odprawa komendantów Kręgów Seniorów ZHP w 
Bydgoszczy                                                            

LISTOPAD 2017 
 
 

18.11.2018 
 
 

30.11.2018 
 
 

 

 Organizacja mszy św. za zmarłych członków harcerstwa 
poznańskiego i wielkopolskiego. Spotkanie harcerskie po 
mszy św. (GNIEZNO - JANKOWO DOLNE - 12.11.2017) 
                  (POZNAŃ – BLUSZCZOWA  -  18.11.2017 godz.11.00) 

 Odwiedzanie grobów zmarłych harcerzy i instruktorów. 

 Andrzejki w Kręgach oraz uczestnictwo w imprezie 
organizowanej przez KSH Szóstacy z Poznania  

 Narada Prezydium Subregionu Old skautów Europejskich w 
Kiekrzu 

GRUDZIEŃ 2017 
 

17.12.2017 
27.12.2017 

 
28.12.2017 

 

 Harcerskie Mikołajki / spotkania opłatkowe w Kręgach 

 Betlejemskie Światło Pokoju 

 Uczestnictwo w obchodach 99 rocznicy Powstania 
Wielkopolskiego (Pomnik Harcerza na Malcie) 

 Uczestnictwo w obchodach 99 rocznicy Powstania Wlkp. w 
Warszawie 

STYCZEŃ 2018 
13.01.2018 

 

 Organizacja i uczestnictwo w opłatku Kręgów Starszyzny 
Harcerskiej i Seniorów Chorągwi Wlkp. ZHP – gospodarz 
spotkania –Krąg Seniorów Harcerskich Ziemi Kolskiej 

 Kolędowanie w Kręgach 

 Udział Kręgów  w opłatku Wspólnoty Skulskiej 

LUTY 2018 
 

12-24.02.2018 
 

22.02.2018 
24.02.2018 

 

 Karnawałowe Spotkania w Kręgach (ostatki, podkoziołek) 

 Pomoc seniorów harcerskich w organizacji Harcerskiej  
Akcji Zimowej 

 Dzień Myśli Braterskiej 

 Współ organizacja uroczystego apelu na Forcie VII w 
Poznaniu wraz z Hufcem ZHP Poznań – Grunwald  

MARZEC 2018 
 
 
               25.03.2018 

 

 Powitanie Wiosny w Kręgach – wycieczki, topienie Marzanny, 
biwaki itp. 

 Rocznica Akcji pod Arsenałem – Fara Poznańska 

- KSH Piątacy 

 Wycieczka do Lwowa – spotkanie z harcerzami ZHP poza 

granicami kraju 

KWIECIEŃ2018 
 
 
 

Termin uzgadniają 
MTP 

 

 Spotkania Wielkanocne w Kręgach, oraz udział w „jajeczku 
wielkanocnym” Wspólnoty Skulskiej Kręgów należących do 
Wspólnoty. 

 Dni Seniora na Międzynarodowych Targach Poznańskich 
„AKTYWNI 50+” organizacja stoiska harcerskich seniorów. 

 Organizacja Zlotu Seniorów Chorągwi Wlkp. – Krąg Seniorów 
ZHP Warta im. A. Studzińskiego w Koninie 

MAJ  2018 

 
25-27.05.2018 

 

 

 Majówki w Kręgach – biwaki, pikniki 

 Udział w harcerskiej pielgrzymce na Jasną Górę 

 Udział w XXXIV Rajdzie Rodło – Chorągwi Gdańskiej ZHP 
Gdynia – Puck  
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CZERWIEC 2018 
09.06.2018 

 

 Udział w XXII Dniu Skupienia wraz ze Wspólnoty Seniorów w 
Skulsku 

 Powitanie lata w Kręgach ( Noc Kupały, puszczanie wianków 
itp.) 
 

LIPIEC 2018  

 Pomoc seniorów w organizacji HAL w Hufcach 

 Odwiedziny seniorów harcerskich na obozach   

SIERPIEŃ 2018 
                 4.08.2018 

11-15.08.2018 
 

 

 Piknik wielkopolskich seniorów harcerstwa w Lubochni  

 Uczestnictwo w XXVII Ogólnopolskim Złazie Seniorów w 
Gdańsku, oraz imprezach  ZLOTU ZHP NA WYSPIE 
SOBIESZEWSKIEJ 
 

 

                                                                                                 PRZEWODNICZĄCY  WIELKOPOLSKIEJ RADY 
KRĘGÓW STARSZYZNY HARCERSKIEJ I SENIORÓW 

                                                                                                                    hm. Paweł Napieralski 
PROPOZYCJE PROGRAMOWE ZATWIERDZONO 
NA POSIEDZENIU PREZYDIUM WR KSHiS W DNIU 23.08.2017r. 

 
 

 
 

                                    Archiwum Państwowe w Lesznie 
                      Krąg Starszyzny Harcerskiej „Leszczyna” w Lesznie 
                                    Leszczyńska Fundacja Kultury 

 
zapraszają na otwarcie wystawy 

          „LESZCZYŃSKIE HARCERSTWO W LATACH 

1920-1949” 

Wystawa objęta patronatem honorowym 
SEKRETARZA STANU W MINISTERSTWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH JANA DZIEDZICZAKA 

oraz 
PREZYDENTA MIASTA LESZNA ŁUKASZA BOROWIAKA 

 

Otwarcie wystawy odbędzie się 14 września 2017 r. o godzinie 12.00 
w budynku Archiwum Państwowego w Lesznie przy ul. Solskiego 71 

 

Na wystawie prezentowane będą zdjęcia, dokumenty, harcerskie krzyże i książeczki, śpiewniki, oryginalne 
kroniki i raporty z harcerskich wydarzeń, części umundurowania i wyposażenia, publikacje prasowe i 
książkowe, karty z rodzinnych albumów oraz osobiste pamiątki harcerek i harcerzy dwóch leszczyńskich 
hufców. W trakcie wystawy odtworzone zostaną dwa archiwalne filmy nakręcone podczas obozów 
harcerskich w 1946 i 1947 roku. Wystawa została przygotowana zarówno z eksponatów znajdujących się 
w zbiorach Archiwum Państwowego w Lesznie, jak i udostępnionych przez samych harcerzy lub ich 
rodziny.  Wystawa będzie czynna do końca października. Można ją będzie oglądać w godzinach pracy 
Archiwum Państwowego w Lesznie. Zapraszamy na jeszcze jedno wydarzenie związane z historią Leszna. 
W ramach Aktywnego Obywatelskiego Leszna 16 września br. w godz. 11.00 – 16.00 przed Stadionem im. 
Alfreda Smoczyka w Lesznie odbędzie się Festyn Organizacji Pozarządowych, podczas którego 
prezentować będziemy część wystawy pt. ,,Leszczyńskie harcerstwo w latach 1920 – 1949”.  Mamy 
nadzieję, że ta plenerowa ekspozycja będzie okazją do spotkania harcerzy-seniorów z mieszkańcami 
Leszna, a tym samym do wysłuchania ich opowieści. Najstarsze pokolenie opowie o mieście, w którym 
dorastali, uczyli się, bawili, ale także pracowali na jego rzecz. Dzięki ich wspomnieniom oraz 
prezentowanym fotografiom i dokumentom będzie można lepiej poznać Leszno, spotkać jego żywą 
historię. To będzie także opowieść o samym harcerstwie, organizacji o ogromnym znaczeniu dla 
wychowania i kształtowania ówczesnej młodzieży. Tak ważnej, że nawet po siedemdziesięciu, 
osiemdziesięciu latach nadal czują się harcerzami. 

------------------------------------------------------------------------------- 
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 ZAPRASZAMY NA NASZE STRONY  INTERNETOWE: 
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 I 
NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ICH TREŚĆ. 

 
 

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

