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NUMER 137/10/2017                                             PAŹDZIERNIK 2017 

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

 phm. BOGDAN SCHULZ urodził się w dniu 4 sierpnia 1927 roku 

w miejscowości Śmigiel. W 1934 roku jako siedmioletni chłopiec wstąpił do 
Drużyny Harcerskiej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Śmiglu (zuchy i 
harcerze), którą prowadzili wówczas bracia Witold i Teodor Schwarzowie. 
W latach 1935 i 1936 był uczestnikiem koloni zuchowej w Starkowie nad 
jeziorem Dominickim. Były to czasy, kiedy zuchy spały w stodole chłopskiej, 
a harcerze pod namiotami. W 1937 roku będąc zuchowym „szóstkowym” 
brał udział w Zlocie Harcerskim w Kościanie. Po Zlocie został przyjęty do 
drużyny harcerskiej i złożył uroczyste Przyrzeczenie Harcerskie. W 1939 
roku był uczestnikiem obozu harcerskiego w Błotkowie. Uczestnicząc w 
licznych obozach zdobył 18 sprawności zuchowych i harcerskich.  W czasie 
II wojny światowej pracował jako robotnik, a od 1942 roku jako goniec w 
Komunalnej Kasie Oszczędności w Śmiglu. Po zakończeniu wojny 
uzupełniał wykształcenie i pracował w Komunalnej Kasie Oszczędności w 

Kościane. W 1948 roku został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Po jej odbyciu pracował w 
Banku Rolnym w Kościanie i Narodowym Banku Polskim. W 1952 roku ożenił się z Marią Loga, z którą ma dwóch 
synów. Od 1955 roku aż do emerytury (1992r.) pracował w firmie „NEPROZET” w Kościanie na stanowisku 
Głównego Księgowego. W 1966 roku ukończył naukę w Technikum Ekonomicznym w Poznaniu (w trybie 
zaocznym) i otrzymał świadectwo dojrzałości. W 1993 roku był jednym z założycieli Kręgu Starszych Harcerzy 
Seniorów im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Śmiglu. Od początku działalności Kręgu do 2016 roku był jego 
skarbnikiem, a do dnia dzisiejszego jest członkiem Rady Kręgu. Brał aktywny udział w inicjatywach realizowanych 
przez Krąg takich jak: renowacja Pomnika Rozstrzelanych na śmigielskim cmentarzu parafialnym, budowa obelisku 
postawionego 11 listopada 1998 roku w 80-lecie odzyskania niepodległości, ku czci pierwszego Komendanta Hufca 
Śmigielskiego hm. Zbigniewa Łukomskiego, powstańca wielkopolskiego, rozstrzelanego 23 października 1939 roku 
na rynku śmigielskim. Ponadto, budowa tablicy pamiątkowej doktora med. Franciszka Witaszka,  żołnierza Armii 
Krajowej, działacza społecznego, harcerza, który zginął bohaterską śmiercią oraz tablicy pamiątkowej doktora med. 
Stanisława Skarzyńskiego. W 1995 roku zdobył stopień przewodnika, a w 2012 roku stopień podharcmistrza. Za 
zasługi dla Związku Harcerstwa Polskiego był wielokrotnie wyróżniany, między innymi: Odznaką Honorową 
Chorągwi Wielkopolskiej „Harcerska Służba Wielkopolsce”, „Honorową Odznaką Przyjaciół Harcerstwa” oraz 
Znaczkiem „Protektorat Prezydenta RP nad Harcerstwem” w dowód uznania za wspieranie idei ruchu 
harcerskiego.  W sierpniu 1997 roku wraz z delegacją Kręgu Starszych Harcerzy Seniorów im. Księcia Józefa 
Poniatowskiego w Śmiglu brał udział w zlocie Harcerskim z okazji 100-lecia światowego skautingu odbywającym się 
w Kielcach.  Druh phm. Bogdan Schulz przez całe swoje życie jest aktywnym działaczem społecznym. Jest 
założycielem Śmigielskiego Towarzystwa Kulturalnego, w którym obecnie pełni funkcje przewodniczącego komisji 
rewizyjnej. Jest członkiem Towarzystwa „HARMONIA” w którym również obecnie jest przewodniczącym komisji 
rewizyjnej.  Przez  pięć  kadencji druh Bogdan Schulz był radnym miasta Śmigla, w tym jedną kadencję pełnił 
funkcję przewodniczącego Rady Miasta i Gminy.  Za swą działalność społeczną był wielokrotnie wyróżniany. 
Posiada złotą odznakę za zasługi w rozwoju rzemiosła wielkopolskiego, odznakę za zasługi województwa 
leszczyńskiego oraz szereg innych odznaczeń i wyróżnień.  Uchwałą Rady Miejskiej Śmigla w dniu 19 maja 2005 
roku otrzymał tytuł „Zasłużony dla Miasta i Gminy Śmigiel”. 

Dh. phm. Bogdan Schulz jest posiadaczem brązowego Krzyża Zasługi (1974r.) i srebrnego Krzyża Zasługi 
(1977r.) oraz Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski (1988r.). 

Biogram opracował: Konrad Nowak-Kluczyński  
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2.    Z   Ż Y C I  A   K R Ę G Ó W: 
"Święto pyry" - pod takim hasłem  28 września odbyła się kolejna  zbiórka  KSHiS "Płomienie" w 
Czerwonaku.  Spotkaliśmy się przy  ognisku, którego  strażnikiem  był  dh phm Andrzej Owsian, a 
miejsca w ogrodzie użyczyła i zbiórkę przygotowała dh phm Basia Klemens. Ziemniaki smakowały  
wyśmienicie ( jak za dawnych lat...). Było 
także ciasto i kawa. Radosną atmosferę 
tworzyła wspaniała  pogoda i oczywiście 

pieśń harcerska, którą intonował na akordeonie dh pwd 
Heniu Wereda. Zapadający zmierzch i kąśliwe komary 
położyły  kres spotkaniu, na zakończenie którego 
zawiązaliśmy krąg i  odśpiewaliśmy "Bratnie słowo". Stojąc 
w kręgu dh komendantka przesłała iskierkę życzliwości. 
Dobry nastrój pozostał w nas jeszcze na długo.                                                                                        Ania Poznańska                                                                                      
 

 

  HARCERSKA BIESIADA  - PYRA 2017  

 Dnia 30 września 2017 roku członkowie  Kręgu Seniorów Harcerskich „Szóstacy,”  im 
Tadeusza Kościuszki, Hufiec Poznań Jeżyce, na zaproszenie dh Jarka i Basi  Genderów  
kolejny  raz uczestniczyli w biesiadzie związanej z tradycyjną „Pyrą Nad jeziorkiem” w  
Rokietnicy. Przy pięknej, słonecznej pogodzie zebrali się harcerscy Seniorzy, ich rodziny, 
goście Ania i Stasiu Basińscy, którzy przyjechali specjalnie z Szyszłowskich Holendrów, 
sympatycy Kręgu, którzy bardzo lubią spotkania harcerskie  Szóstaków i zawsze chętnie w 

nich uczestniczą, czy to z okazji Andrzejków , czy Podkoziołka i w tym spotkaniu zaszczycili nas swoją obecnością. 
Spotkanie rozpoczęły śpiewy, rozmowy i wspomnienia jak to było rok temu. Na gitarach grali druhowie Boguś i 
Edziu, na akordeonie dh Andrzej.   Następnie wszyscy zajęli miejsca przy  dużych , biesiadnych stołach, na których 
pojawiły się przeróżne potrawy z ziemniaków i tak  na początek kartoflanka – gorąca zupa dobra, że palce lizać 
/krem z grzankami/, następnie duże kształtne zeppeliny nadziewane mielonym mięsem,  polane skwareczkami i 

gotowana  kapusta, były też gotowane 
ziemniaki w mundurkach z  pysznym  
gzikiem- również poezja. Po tym obfitym 
jedzeniu wszyscy uczestnicy biesiady zasiedli 
na ławkach wokół  ogniska. Przy gitarach i 
akordeonie druh Boguś poprowadził śpiew. 
Były piosenki harcerskie, żołnierskie, 
patriotyczne, biesiadne - wszystkie.  Dh Jarek 
zorganizował  wyścig- konkurs dla trzech 
druhen i trzech druhów –  kto szybciej i lepiej 
obierze i pokroi w plasterki kartofle i zrobi z 
nich frytki w przygotowanej do tego celu  
frytownicy. Były emocje i dużo śmiechu, 

ostatecznie wybrane jury zdecydowało że: I miejsce zdobyła Emilka, II miejsce  Basia i III miejsce  Bolek. 
Zwycięzcom  wręczono dyplomy uznania, a frytki  z grillowanymi  kiełbaskami zostały zjedzone. Wszyscy  
„chłopacy” dostali miętowego, czekoladowego cukierka w kształcie  pastylki na znak „mięty,” którą czują do nich 
dziewczyny (tego dnia  był  Dzień Chłopaka).  Przyszedł również czas na kawę i słodkie. Ponieważ w  tym dniu Jarek 
obchodził swoje urodziny, więc uroczyście  odśpiewano „Sto lat” i  wręczono mu ogromny bukiet słoneczników.       
W rewanżu,  na stole pojawił się duży, piękny i smaczny tort, którego fundatorem był sam Jubilat.    
      Nadchodził wieczór, kiedy  wszyscy stanęliśmy do Kręgu i po odśpiewaniu ”Ogniska już dogasa czas” i „Bratnie 
słowo sobie dajem” pożegnaliśmy się do następnego roku.                               Tekst: Krystyna Krobska  Foto: Jerzy Majewski 

                                                                                                                                  
                                                                                                                                                

3.     R E L A C J E: 
Z MIEJSCA NA MIEJSCE Z WIATREM… Morska bryza to było to! Seniorzy z 

wielkopolskich Kręgów Starszyzny Harcerskiej – z Wągrowca oraz z Poznania – Dziewiątacy z 
Wildy, Szóstacy z Jeżyc, a także OWAR i 10 PDH z Nowego Miasta wraz z osobami 
zaprzyjaźnionym (razem około 60 osób), postanowili w dniach 15-19 września 2017r. w Ustroniu 
Morskim i okolicach pożegnać lato. Organizatorem wyjazdu był hm. Marek Urbanowicz z 
wągrowieckiego Kręgu, a nad seniorami harcerskimi komendę objęła druhna Bożena Wiśniewska 
(KSH OWAR), mając do pomocy zastępców – druhnę Krystynę Krobską (z-ca ds. programowych) 
oraz druha Jarosława Genderę (z-ca ds. organizacyjnych) – oboje z KSH Szóstacy).  
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Ustronie Morskie powitało wszystkich piękną pogodą, a bardzo  gościnny ośrodek „Błękitna Laguna” dopełnił 
szczęścia. Następnego dnia po przyjeździe, po powitaniu słońca na plaży zorganizowana została wycieczka do 
Kołobrzegu, gdzie zwiedzano Muzeum Oręża Polskiego,  Ratusz i Bazylikę Konkatedralną pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny. Członkowie KSH OWAR z przyjaciółmi  zapalili też znicze pod pomnikiem Sanitariuszki - 
pomnik ten jest wyrazem hołdu kobietom, które walczyły w szeregach Wojska Polskiego  i jest tak zaprojektowany, 

że do twarzy dziewczyny nie docierają promienie słońca. Napawając 
się widokami morskich fal wycieczkowicze przemaszerowali w 
kierunku Pomnika Zaślubin Polski z Morzem i odbudowanej po 
wojnie latarni morskiej. Po powrocie do miłego ośrodka, jak również 
następnego dnia – harcmistrzowie będący uczestnikami wycieczki – 
tj. Urszula Kocikowska, Marek Urbanowicz i Walenty Kupczyk 
przeprowadzili szkolenie dla druhów mających rozpoczęte próby na 
stopień przewodnika.   W niedzielę w Ustroniu Morskim, w bardzo 
podniosłej atmosferze odbyła się msza święta, w czasie której 
wspominano zmarłego niedawno dh Jana Mroza. Podczas kazania 
niejednemu z uczestników zakręciła się łezka w oku. Lekcję czytał dh 
Jarosław Gendera, a ksiądz celebrant wystąpił w przywiezionej przez 
seniorów narzutce na ornat z wyhaftowanym symbolem harcerstwa 
seniorów (lilijka na liściu dębu). Mszę zakończyło zaśpiewanie przez 
harcerską brać będącą w mundurach – Modlitwy harcerskiej. 
Ponieważ nadal dopisywała ciepła, słoneczna aura, dlatego 
korzystając z okazji niektórzy harcerze wybrali się do Ogrodów 
Tematycznych HORTULUS w Dobrzycy, aby nacieszyć się pięknem  

różnorodnych roślin. Wyjazd ten zorganizowała druhna Bożena Wiśniewska. W poniedziałek wycieczkowicze 
przyjęli bardzo miłych gości – członków HKS „JANTAR” z Kołobrzegu. Harcerze z Wielkopolski przygotowali dla nich 
świecowisko, które po zakończeniu spotkania otrzymał na pamiątkę zaproszony Krąg, organizatorzy natomiast 
otrzymali pamiątkowe materiały o powiecie kołobrzeskim. Piosenki przygotowały i przygrywały do  nich druhny 
Halina Mróz i Krystyna Krobska, a druhny Urszula Kocikowska i Elżbieta Żymałkowska-Lik wystąpiły z wesołym 
programem opartym na wielkopolskiej gwarze.  Goście również sprawili  niespodziankę, gdyż była wśród nich 
pięknie grająca na gitarze i śpiewająca druhna w marynarskim mundurze. Należy jeszcze dodać, że w świecowisku 
uczestniczyły też dwie druhny z KSH „WIARUSY” z Wrześni, przebywające akurat w Ustroniu. Po śpiewach i pląsach 
harcerskich całe towarzystwo udało się na przygotowaną przez pwd. Małgorzatę Suchanecką i hm. Marka 
Urbanowicza kolację. Powyżsi druhowie przez cały czas pobytu nad morzem zapewniali smaczny wikt i jak zwykle 
robili to z uśmiechem, a pomagali im członkowie Kręgu z Wągrowca. Seniorzy  tradycyjnie kosztowali też smażonej 
rybki, czasem jedząc ją wspólnie nawet w osiem osób…. 
„Ale nam się podobało, ale tego było mało…”.  Wzruszeniom przy wyjeździe nie było końca. Serdecznie wszyscy 
uczestnicy wyjazdu podziękowali właścicielce pensjonatu i jej mamie za przemiły panujący tu nastrój – i umówili 
się na przyszłoroczny przyjazd.                                                                           dh Bożena Wiśniewska, phm. Barbara Król  

 
Jubileusz 20 lecia Harcerskiego Kręgu Seniorów „Ziemi 
Trzemeszeńskiej” 
20 września 2017  roku w Ośrodku Wypoczynkowym „Jutrzenka” w Gołąbkach obchodził 
jubileusz powstania Harcerski Kręgu Seniorów  „Ziemi Trzemeszeńskiej”.  Komendant Kręgu 
phm. Ireneusz Kasprzyk powitał w imieniu Członków Kręgu z Trzemeszna przybyłych 
przyjaciół na czelne z komendantami z Gniezna, Mogilna, Poznania, Słupcy. Zaszczycili swoją 

obecnością zbiórkę hm. Paweł Napieralski  - Przewodniczący Wielkopolskiej Rady Kręgów Seniorów, hm. 
Stanisława Szymańska - Komendantka Hufca ZHP z Trzemeszna, Sławomir Peno -  Przewodniczący Miejskiej Rady, 
Dariusz Jankowski - zastępca Burmistrza Trzemeszna. Hm. Paweł Napieralski dziękując za zaproszenie na Jubileusz 
krótko omówił działalność seniorów w Związku Harcerstwa Polskiego i złożył obecnym Członkom Kręgu z 
Trzemeszna najserdeczniejsze życzenia. W imieniu Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej ZHP hm. Tomasza 
Kujaczyńskiego, wręczył pwd. Zdzisławie Majewskiej i pwd. Jerzemu Karczewskiemu  Honorową Odznakę Chorągwi 
Wielkopolskiej „Harcerska Służba Wielkopolsce”. Wręczył także podziękowania od Komendanta Chorągwi 
Wielkopolskiej dla: hm. Edmunda Szlacheta, hm. Stanisława Góralczyka, hm. Danuty Szreder, phm. Marianny 
Szymańskiej, phm. Marii Tylman, phm. Ireneuszowi Kasprzykowi.  Goście i Komendanci z zaprzyjaźnionych Kręgów 
złożyli na ręce phm. Ireneusza Kasprzyka gratulacje i życzenia. Nowo przyjęci do Kręgu phm. Grażyna Waszak i 
phm. Kazimierz Zając na ręce Komendantki Hufca ZHP odnowili przyrzeczenie harcerskie. Przy wspólnym stole pod 
zadaszoną wiatą Ośrodka Wypoczynkowego „Jutrzenka”, na którym pojawił się chleb ze smalcem i ogórki, 
grochówka, kiełbasa i kaszanka z rożna, ciasto, herbata i kawa, toczyły się rozmowy przyjaciół o harcerski szlaku. 
Słuchaliśmy i śpiewaliśmy też  melodie harcerskie. Brzmiała muzyka do tańca i na kamiennym „parkiecie” ochoczo 
tańczyliśmy. Oglądaliśmy też okolicznościową wystawę eksponatów Kręgu. Gospodarze zaprosili do wspólnego 
zdjęcia.  Kręgiem zakończyła się pierwsza część zbiórki.   Otrzymaliśmy  okolicznościowy folderek, w którym 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludowe_Wojsko_Polskie
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 przybliżona jest historia Kręgu. „Harcerski Krąg Seniorów „Ziemi Trzemeszeńskiej” powstał w 1997r. z inicjatywy 
Druhów Edmunda Szlachety i Zdzisława Szymańskiego. Komendantem HKS został hm. Zdzisław Szymański, jego 
zastępcą hm. Edmund Szlacheta, kronikarzem i sekretarzem phm. Maria Tylnam, skarbnikiem phm. Aleksander 
Kosmacz. Harcerski Krąg Seniorów powstał dla kontynuacji służby harcerskiej seniorów. Działalność kręgu 
nastawiona była na organizację spotkań integracyjnych członków kręgu - HKS Trzemeszno oraz kręgów seniorów z 
miejscowości: Gniezna, Janowca Wielkopolskiego, Mogilna, Inowrocławia, Poznania, Słupcy i Koła. Od 1998r. 
Harcerski Krąg Seniorów „Ziemi Trzemeszeńskiej” należy do Wspólnoty Skulskiej Seniorów ZHP im. ks. hm. 
Antoniego Bogdańskiego. Krąg uczestniczy w corocznych spotkaniach -  Patronalnych Dniach Skupienia w 
sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skulsku. W Mauzoleum Harcerskim w Skulsku w latach 1998-2016 HKS 
umieścił 24 tabliczki epitafijne z nazwiskami zmarłych harcerzy z Trzemeszna i okolicy. Krąg utrzymuje kontakty z 
władzami samorządowymi, otrzymuje dotacje na imprezy integracyjne organizowane z okazji świąt harcerskich i 
państwowych. W dniu 12 września 2002r. na cmentarzu parafialnym w Trzemesznie został odsłonięty i poświęcony 
obelisk w hołdzie poległym i zmarłym harcerzom Ziemi Trzemeszeńskiej. Członkowie kręgu od 1999r biorą udział w 
ogólnopolskich złazach seniorów, zlotach chorągwianych i spotkaniach organizowanych przez wydział seniorów. 
 Krąg organizuje corocznie zbiórki przy ognisku, na które zaprasza inne kręgi seniorów ZHP, organizuje spotkania 
urodzinowe członków kręgu, dzień kobiet, uczestniczy w uroczystościach świąt państwowych, Mszach św. w intencji 
zmarłych seniorów. Organizuje spotkania  opłatkowe, „jajeczkowe” i święto „pyry”, Członkowie kręgu brali udział w 
uroczystej Mszy św. na Ostrowie Lednickim z okazji 1050-lecia Chrztu Polski w kwietniu 2016 roku.”                                                                                              
                                                                                                                                                          hm. Władysław Szymański     
                          

JUBILEUSZ  25 lecie  KSH  O W A R - POZNAŃ 
„Załóż mundur i przypnij lilijkę, czapkę na bakier włóż, w szeregu stań wśród harcerzy i razem 
z nimi w świat rusz…” - to właśnie uczynili ponownie 25 lat temu harcerze z Kręgu Starszyzny 
Harcerskiej „OWAR” na os. Warszawskim w Poznaniu (stąd nazwa Kręgu). Pochodzili oni z 
byłych drużyn działających na powyższym osiedlu – 26 Męskiej PDH powstałej w 1932r. i 13 
Żeńskiej PDH powstałej pięć lat później. Po powstaniu Kręgu wstępowali do niego również 
członkowie innych dawnych drużyn, jak i dotychczasowi „cywile”, składając jednocześnie 

przyrzeczenie harcerskie. Chcąc świętować „srebrne gody” Kręgu OWAR, członkowie Kręgu zaprosili dnia 23 
września 2017r do restauracji „Miła” w Poznaniu dostojnych gości -  przyjaciół Kręgu. Z zaproszonych gości 
uroczystość zaszczycili swoją obecnością między innymi pan Tadeusz Badowski – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 
46 w Poznaniu, hm. Gabriela Jaskulska – członek Rady Naczelnej ZHP, hm. Tomasz Kujaczyński - Komendant 
Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, hm. Paweł Kujawa – były Kapelan Chorągwi Wlkp. ZHP, hm. Paweł Napieralski – 
przewodniczący Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów, hm. Włodzimierz Michalak – 
przewodniczący Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich, członek prezydium WRKSHiS – hm. Aleksander 
Sekulski oraz Komendanci bratnich Kręgów Seniorów – pwd. Bogdan Kramer (KSH „Wiarusy” – Poznań), hm. 
Kazimierz Łukaszewicz (IKS „Dziewiątacy” – Poznań) i hm. Marian Ogórkiewicz (KSH w Janowcu Wlkp.). Uroczystą 
zbiórkę prowadziła phm. Barbara Król (sekretarz/kronikarz Kręgu). Po wprowadzeniu sztandaru OWAR-u i 
odśpiewaniu Hymnu Harcerskiego – Komendant Kręgu hm. Walenty Kupczyk złożył raport Komendantowi 
Chorągwi Wlkp. hm. Tomaszowi Kujaczyńskiemu.  Hm. Paweł Napieralski odczytał wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP 
o przyznaniu hm. Urszuli Kocikowskiej „Złotego Krzyża za Zasługi dla ZHP”, a druhowie hm. Gabriela Jaskulska i hm. 
Tomasz Kujaczyński udekorowali wyróżnioną powyższym odznaczeniem. Po odczytaniu przez hm. Pawła 
Napieralskiego listy członków OWAR-u uhonorowanych podziękowaniem Komendanta Chorągwi Wlkp. za 
dotychczasową harcerską pracę – hm. Tomasz Kujaczyński wręczył te wyróżnienia następującym osobom – 
druhowi Stanisławowi Hundertowi, hm. Urszuli Kocikowskiej, druhnie Krystynie Kupczyk, hm. Walentemu 
Kupczykowi, druhnie Halinie Mróz, pwd. Marii Rosińskiej, pwd. Jolancie Sienickiej i phm. Barbarze Król.   
Symboliczne ognisko zapalił najstarszy członek Kręgu OWAR – druh Stanisław Hundert, po czym krótki rys historii 
Kręgu odczytała hm. Urszula Kocikowska wspominając między innymi zmarłych komendantów Kręgu, których 
portrety znajdowały się na sali, a wspomnienie o nich uczczono chwilą ciszy i zainicjowaną przez księdza hm. Pawła 
Kujawę modlitwą. Goście chętnie zabierali głos gratulując członkom Kręgu dotychczasowej działalności i życząc 
dalszej satysfakcji z bycia w ZHP. Krąg otrzymał wiele dyplomów i pamiątek, w tym misterne symboliczne ognisko 
od społeczności Szkoły Podstawowej nr 46, które towarzyszyć odtąd będzie nam na zbiórkach. Nieobecna niestety 
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na uroczystości z powodów rodzinnych hm. Elżbieta Żymałkowska – Lik (KSH 10 PDH-Poznań) przez „umyślnego” 
prócz dyplomu przekazała dla każdej z druhen piękną czerwoną różę. Krąg OWAR przygotował dla wszystkich gości 
i członków Kręgu upominki, wśród których znalazły się kubki z logo Kręgu, a torby z kubkami, notesami i 
długopisami wręczały druhny Krystyna Kupczyk i Bożena Wiśniewska.   

 
 

Po zrobieniu wspólnej pamiątkowej fotografii, przy śpiewach, pogaduchach, oglądaniu kronik i księgi zmarłych 
członków Kręgu oraz przy kosztowaniu pysznych tartinek szybko mijał czas. Wraz z księdzem hm. Pawłem Kujawą 
wspominaliśmy dawne biwaki i spotkania, z harcerskimi gośćmi omawialiśmy minione i przyszłe imprezy i wyjazdy, 
przy wtórze mandoliny druhny Haliny Mróz i akordeonu pana Romana Kaczmarka śpiewaliśmy harcerskie piosenki, 
przy czym najdonośniej rozbrzmiewały głosy druhów Pawła Kujawy, Pawła Napieralskiego, Kazimierza 
Łukaszewicza i Włodzimierza Michalaka.  Po smacznym obiedzie i jubileuszowym torcie, na którym również 
znalazło się logo Kręgu  oraz po wyprowadzeniu sztandaru – harcerski krąg zakończył obchody 25-lecia Kręgu 
Starszyzny Harcerskiej OWAR. Zobaczymy, co będzie za pięć lat……                                                         Barbara Król phm. 

 

INAUGURACJA ROKU HARCERSKIEGO  SENIORÓW WLKP. ZHP 
2017/18 
Dnia 30 września 2017r na zaproszenie Komendanta Kręgu Seniorów ZHP „Damy Radę” w 
Wągrowcu im. Feliksa Tylmana wzięliśmy udział w inauguracji roku harcerskiego 2017-2018. W 
uroczystości uczestniczyli przedstawiciele ZHP, władz samorządowych i organizacji gminnych. 
Rozpoczęła się ona apelem w Lesie Durowskim przy grobowcu Keglów – dla upamiętnienia 78-tej 

rocznicy powstania Szarych Szeregów i Podziemnego Państwa Polskiego. W tym miejscu bowiem odbyła się 
pierwsza zbiórka wągrowieckich harcerzy Szarych Szeregów. Podczas apelu prelekcję historyczną wygłosił prof. 
UAM dr hab. druh pwd. Marek Mikołajczyk. Druga część zbiórki odbyła się na pobliskiej strzelnicy sportowej w 
Kobylcu. Siedząc tu w kręgu przy gorącej herbacie wysłuchaliśmy wystąpień gości i gawędy druha pwd. Wawrzyńca 
Wierzejewskiego – Prezesa Zarządu Oddziału Wlkpl. Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 
o udziale skautów w tym powstaniu. W sprawach organizacyjnych głos zabrał z-ca Komendanta Hufca Wągrowiec, 
po czym hm. Jerzy Mianowski – Komendant Kręgu „Damy Radę” przeprowadził apel rozpoczęty hymnem Chorągwi 
Wlkp. „Już lipa roztula…”. Podczas apelu pwd. Wawrzyniec Wierzejewski oraz Prezes Koła TPPW w Wągrowcu hm. 
Janusz Sieroń udekorowali „Odznaką Honorową „Wierni Tradycji” za Zasługi w Upowszechnianiu Wiedzy i Pamięci 
o Powstaniu Wlkp. 1918-1919” następujące osoby – wójta gminy Wągrowiec pana Przemysława Majchrzaka, 
przewodniczącego Rady powyższej gminy pana Jerzego Łukaszczyka, prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi  
Łekneńskiej pana Zbigniewa Tomczaka , dyrektora szkoły w Łeknie phm. Jacka Brzostowskiego, Komendantkę 
Kręgu Starszyzny Harcerskiej „10 PDH” pwd. Elżbietę Żymałkowską – Lik oraz drużynowego 7 Skockiej Drużyny 
Harcerskiej hm. Andrzeja Surdyka. Komendant Chorągwi Wlkp. im. Powstańców Wielkopolskich hm. Tomasz 
Kujaczyński przypomniał, że w nowym roku harcerskim czekają nas obchody 100 rocznicy tego powstania oraz o 

programie Szarych Szeregów „Dziś – Jutro – Pojutrze” zaznaczając, że „Pojutrze” trwa nadal i nadal nas 
zobowiązuje. Po apelu był obiad „z garnka druha Marka”, na który hm. Marek Urbanowicz z pomocą pwd. 
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Małgorzaty Suchaneckiej zaserwował pyszną jak zwykle grochówkę.  Po obiedzie odbył się turniej strzelecki. Tym 
razem do tarczy najcelniej trafiały druhny, a najlepiej wypadł IKS „Dziewiątacy” z Poznania, gdyż pierwsze miejsce 
zajęła pwd. Grażyna Szymkiewicz, a trzecie druhna Zofia Frankowska. Nagrody wręczył im prezes Bractwa 
Strzeleckiego pan Bogdan Gajewski. Przedstawiciele naszego Kręgu Seniorów „OWAR” z Poznania – 
harcmistrzowie Urszula Kocikowska i Walenty Kupczyk byli za to dobrzy w strzelaniu z wiatrówki do baloników i 
zdobyli nagrody rzeczowe wręczone przez hm. Jadwigę Mianowską. Uroczystość odbyła się przy pięknej, 
słonecznej pogodzie, a zakończył ją tradycyjny harcerski krąg.                        Urszula Kocikowska hm.   Foto: Andrzej Lik 
 

4. I N F O R M A C J E:  
 PROPOZYCJE PROGRAMOWE   WIELKOPOLSKIEJ RADY   KSH I S 

 

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 
 
 
 
 
 

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  - 18.11.207 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 
 

 XXVII KRAJOWY ZŁAZ SENIORÓW ZHP GDAŃSK 2018. KOMUNIKAT NR 1 

XXVII  Krajowy  Złaz  Seniorów  w Roku 100 lecia ZHP odbędzie się w Gdańsku,  w  dniach  11-15 sierpnia  
2018 r.,  w  czasie   trwania ZLOTU Harcerstwa. Zlot  Harcerstwa  odbędzie się na Wyspie Sobieszewskiej, 
niedaleko ujścia Wisły do morza.  
Wstępny przebieg programu Złazu: 
Sobota 11 sierpnia – przyjazd,  zakwaterowanie,  organizacja  złazu. 
Niedziela, 12 sierpnia - Dzień Regionów na ZLOCIE. Poszczególne gniazda zlotowe prezentują swój Region i 
dorobek swojego środowiska. Będziemy gośćmi  w  Gniazdach  swoich  chorągwi,  a  także zwiedzać inne 
środowiska, uczestniczyć w zajęciach centralnych Zlotu. 
Poniedziałek, 13 sierpnia – atrakcje Trójmiasta, spacer na Jarmark Dominikański 
Wtorek, 14 sierpnia - zwiedzanie Muzeum II Wojny Światowej, po południu - czas do dyspozycji zastępów, 
plażowanie, kąpiel w morzu. 
Środa, 15 sierpnia, Święto NMP i WP, Dzień 100 urodzin ZHP, zakończenia ZLOTU i zakończenie Złazu.  
Zakwaterowanie uczestników Złazu przewidziano w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Gdańsku i w 
Akademikach Uniwersytetu Gdańskiego. 
Koszt uczestnictwa 500 zł. Wpłaty na konto:  
CHORĄGIEW GDAŃSKA, 80-823 GDAŃSK ul. ZA MURAMI 2-10, 
nr rach. 05 1240 5400 1111 0010 6647 6141 W opisie przelewu: imię i nazwisko, 27 Złaz Seniorów 
Konieczna wpłata I zaliczki w wysokości 100 zł na rezerwację noclegu w terminie do 20 stycznia 2018 r. 
II rata zaliczki 200 zł, termin 30 kwietnia 2018 r. 
III rata zaliczki 200 zł, termin 30 czerwca 2018 r. 
Uczestnikami  Złazu  mogą   być członkowie ZHP, posiadający  nr. ewidencyjny,  opłacający   składki 
członkowskie. Seniorzy   mogą   zabrać  z   sobą   opiekuna, który nie  jest członkiem ZHP,   wówczas opiekun 
musi   posiadać indywidualne ubezpieczenie.  Zgłoszenia   uczestnictwa w   Złazie dokonują komendanci 
Kręgów lub kierownicy Referatów Seniorów w terminie do 20 stycznia 2018 r. 

KOMUNIKAT NR 1. RAJDU RODŁO  XXXIV Harcerski Rajd Rodło odbędzie się 

w Gdyni. Trasa Seniorów w dniach 25-27 maja 2018 r. Zakwaterowanie w Pucku. W programie 
przewidujemy m.in. zwiedzanie Gdyni w tym: Port Wojenny w Gdyni - Oksywiu, Muzeum Emigracji, 
okręt „Błyskawica” i „Dar Pomorza” oraz inne ciekawe miejsca. Poznamy ciekawą historię 
działalności Tajnego Hufca Harcerzy i Szarych Szeregów na Pomorzu i w Gdyni w czasie II wojny 
światowe. Po Rajdzie Rodło planujemy tradycyjny już, 5 dniowy wypoczynek seniorów w 
Harcerskim Ośrodku Morskim w Pucku. Więcej informacji podamy w kolejnych komunikatach                                           
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5.   Z  K A R T   H I S T O R I I  H A R C E R S T W A 
POLSKA HARCERKA Z BUKOWINY Miałem to szczęście, że przez wiele lat moją sąsiadką na 

Starym Rynku była wyjątkowa osoba - pani Helena Żuk – Jankowska.  Urodziła się w Czerniowcach / Rumunia/ 
20.05.1923r. Ojciec pochodził z wioski k/ Zaleszczyk, a mama z Czerniowic, wówczas w Austrii. Helena, nazywana 
Lusią, chodziła do prywatnej polskiej szkoły powszechnej „Macierzy Polskiej”,  a następnie do Gimnazjum 
Polskiego, które ukończyła, tzw. „małą maturą” w rumuńskim Państwowym Gimnazjum im. Aron Pumnul. Po 
rocznej przerwie kontynuowała naukę, niestety, w rumuńskim liceum, bowiem edukacja Polaków kończyła się na 
wspomnianej „małej maturze”. Energiczna, aktywna i pełna pasji dziewczynka znalazła dla siebie miejsce w 

harcerstwie, podobnie jak starszy brat Mieczysław, który w roku 1934 został 
wysłany na zlot młodzieży polskiej , także tej z zagranicy, do Warszawy. Od 7 roku 
życia należała więc Lusia do ZHP. Nagrodą za aktywną działalność było 
wydelegowanie dwunastoletniej wówczas druhny na zlot do Spały  / rok 1935 /. 
Była najmłodszą uczestniczką. Mijały kolejne lata, aż wreszcie nadszedł rok 1939. 
W wakacje zaplanowano obóz w Baniłowie nad Czeremoszem, czyli na samej 
granicy z Polską. Mimo usilnych starań nie udało się wówczas przekroczyć  granicy 
Polski, by przejść do Kut. Organizowano zatem wycieczki po okolicy, ogniska, na 
które zapraszano także innych obozowiczów, np. z Berhometu  czy Kiszyniowa. Oj, 
było wesoło. Obóz zakończył się 25.07. 1939r. A później …W zachowanym do 

dzisiaj pamiętniku Lusia pisze: „Dowiaduję się, że jadę do Polski, do Janowej 
Doliny na obóz kierowniczek gromad zuchowych z zagranicy. Żal mi tylko, 
ja jedna jadę, marzenia koleżanek zmieniają się w niwecz”. Z Bukaresztu, 
przez Stanisławowo przyjechała do Lwowa. Potem Brody, Dubno. W pociągu 

poznała księdza Krukowskiego, profesora j. niemieckiego z Wilna. Dalej Zdołbunów i z Kostopola pociągiem 
robotniczym wprost do Janowej Polany, na Wołyniu. Komendantką obozu była druhna Bronisława Jezierska. W 

pamiętniku Lusia zanotowała: „… czuję się bardzo źle, jestem tutaj taka obca… Podczas obiadu dowiaduję 
się,  że wieczorem jedziemy do Lwowa i Krakowa, by tam uczcić, na 6.VIII, 25-letnią rocznicę wymarszu I 
Kadrowej. Co za radość, w krótkim czasie zobaczymy Kraków, ten prastary gród Polski. Jedzie nas 11 
osób: 4 z Łotwy-Maka Stankiewiczówna, Pola Raczkowska, Janka zwana leniuszkiem i Wala ?; 2 z Litwy-
Janka Tomaszkiewiczówna i Irka ?; 2 z Niemiec: Jadzia Czechówna i Leosia Brodalówna; 2 z Jugosławii- 
Hanka Ziemnik i Marysia ?, no i Rumunia: solo”. We Lwowie druhny zwiedziły miasto, zjadły obiad, 

uczestniczyły w kominku, zaś w Krakowie: „ Idziemy na błonia krakowskie, po uroczystej mszy św. i 
przemówieniu marszałka Rydza Śmigłego. Potem defilada przed marszałkiem. Przechodzimy przez ulice 
Krakowa, pełno ludzi, co za entuzjazm dla harcerek z zagranicy. Boże, jesteśmy przejęte, ludzie gdyby 
mogli, to by nas na rękach nosili. Z okien zrywają kwiaty i rzucają na nas. Tu i tam stoi jakaś pani lub 
starszy oficer, czy też cywile i ze łzami w oczach wykrzykują: „ niech żyje Polonia zagraniczna”. Podczas 
parady wojskowej zobaczyła także weteranów powstania styczniowego. W Krakowie dowiedziała się, że jadą 

również do Warszawy. W pamiętniku napisała: „Godz. 12 w nocy, przyjeżdżamy do Warszawy. Lokują nas w 
Domu Harcerza ul. Łazienkowska 7, ale kilkoro z nas, umieszczają w jakiejś szkole, gdzie był dla chłopców 
nocleg przewidziany. Było nas tam dziewięć dziewcząt. Po umyciu się kolacja, wspólna modlitwa i spanie. 
O 7-mej rano pobudka, mycie modlitwa, śniadanie. Druh oboźny zaznaczył, że wolno zjeść tylko 3 bułki, 
my zjadłyśmy po dwie, a resztę oddałyśmy chłopakom. Następnie poszłyśmy do domu harcerza, który był 
odległy o kilka kroków zaledwie. Stamtąd poszliśmy do Min. Spraw Wojskowych, gdzie odebrał defiladę 
Marszałek Rydz Śmigły. Następnie poszliśmy zwiedzać Muzeum Wojskowe i jakąś wystawę malarstwa na 
Placu J. Piłsudskiego”.  Druhny wyjechały z Warszawy po obiedzie i wróciły do obozu w Janowej Dolinie. Polki z 
Rumunii miały największe powodzenie na ogniskach. Tańczyły „horę” i gazeciarza, inscenizowały „dziad i baba”, 
„głuchy jak pień”, „adwokat i testament”, „muzeum osobliwości”, „gruba baba i chuda pani” i wiele innych. 
Organizowały zajęcia zuchom, uczestniczyły w potańcówkach. Druhna Lusia prowadziła także kronikę obozową. 21 
sierpnia kończył się obóz. Wracały przez Warszawę, Lwów. W Warszawie Dom Harcerza został już zlikwidowany, a 
w nim stacjonowało wojsko polskie. W Ogrodzie Saskim ochotnicy kopali okopy. Wojna wisiała w powietrzu. 
„ Z żalem i piosenką na ustach: Ziemio nasza droga, ojczyzno kochana, żegnamy cię, na ustach żegnamy 
Polskę. Czy kiedy tu powrócimy” – napisała w swoim pamiętniku druhna Lusia. 25 sierpnia 1939 r. wróciła 
szczęśliwie do domu w Czerniowcach.  Jak wiemy,   1 września zaczęła się wojna. Z radia płynęły przerażające 
wiadomości o bombardowaniu polskich miast, lotnisk… Już 16 września do Czerniowic zaczęli przybywać pierwsi 
uchodźcy z Polski, min. polscy lotnicy. W Domu Młodzieżowym druhna Lusia pomagała w kuchni w 
przygotowywaniu posiłków, odwiedzała chorych i rannych żołnierzy w szpitalu, nosiła wraz z koleżankami gary z 
jedzeniem do więzienia cywilnego i wojskowego. Po miesiącu uchodźców z Polski zaczęło przybywać, bowiem z 
zachodu pustoszyli nasz kraj Niemcy, ze wschodu – Rosjanie.  Konsulat Polski w Czerniowcach powołał do życia 
organizację „ Wolna Polska”. Panna Żuk została zwerbowana jako łączniczka przez polską nauczycielkę i otrzymała 
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pseudonim „Akacja”. Od świtu do nocy biegała tam, gdzie była potrzebna; gimnazjum, konsulat, Dom Polski. Kto 
tylko mógł pomagał internowanym, otrzymali  bowiem przepustki wydane przez rumuńską prokuraturę. Zdobywali 
dla polskich chłopców paszporty wyrabiane przez kolegów- harcerzy, pracujących w drukarni, wyrabiali „lewe” 
dokumenty na podstawie wyciągów z dostępnych ksiąg metrykalnych, zdobywali pieniądze i żywność. Opiekowali 
się i przejmowali też polskich kurierów jadących z Polski na zachód i na odwrót. Dziewczęta służyły często jako” 
skrzynki pocztowe”. Pisano do nich listy z Francji, Anglii, Norwegii i po przeadresowaniu wysyłały je  z Rumunii do 
Polski.  W międzyczasie moja bohaterka uczęszczała na kurs podharcmistrzowski, bo praca w harcerstwie trwała 
nadal. W tym gorącym okresie młodzież polska przygotowała  na Boże Narodzenie jasełka „Betlejem Polskie” 
Lucjana Rydla, bal maskowy na lodzie /w polskich strojach ludowych/, zapusty,  wycieczki piesze i na sankach, 
zajęcia sportowe, uczestniczyli w nabożeństwach, seansach filmowych /”Halka”/,  spektaklach teatralnych w 
wykonaniu artystów scen warszawskich /”Uciekła mi przepióreczka”/,w zbiórkach harcerskich. A Lusia  skończyła 
dopiero 17 lat. 
 W Polsce okupacja zbierała swoje żniwo i wiadomości o tym docierały drogą radiową albo od uchodźców. 28 
czerwca 1940 roku / piątek/ o godz. 14,00 do Czerniowic wkroczyli sowieci.  Uciekinierów z Polski również 
przybywało.  Po rocznej okupacji wojska radzieckie wycofały się. Powróciły władze rumuńskie. Któregoś dnia, 
podczas zajęć lekcyjnych, policja rumuńska przyszła po Lusię Żuk. Wieczorem ojciec wykupił córkę za tzw. 
„bakszysz”. Ile dał i komu, nigdy się nie dowiedziała. Minęły kolejne lata. Mimo wielu dodatkowych zajęć Lusia 
ukończyła Liceum Handlowe i po kursie przygotowawczym na studia została przyjęta na I rok geografii na 
Uniwersytecie w Czerniowcach.  Po trzech latach w roku 1944 do miasta wrócili Rosjanie. Przed upływem 1. 
semestru, tj. 05.01.1945 została aresztowana przez NKWD.  W celi 14 m kw. przebywało 24 kobiet. Po 2 i pół 
miesięcznym  areszcie  50 Polaków wyprawiono do obozu /Kamieńsk Szachtyński/. Baraki otoczone były drutem 
kolczastym i w dwóch przebywało, tak „na oko” 500 mężczyzn i 250 kobiet, zaś w trzecim mieściła się 
administracja i biura śledcze.  Po kwarantannie więźniów zatrudniono w fabryce prochu, oddalonej ok. 6 km. od 
obozu. Drogę tę odbywano pieszo. Kobiety czyściły też kominy. 9 maja zakończenie wojny. Więźniom także coś 
zmieniono… miejsce pracy. Odtąd nosiły w fabryce TEC/ Teplowaja Elektro Centrala/ ciężki sprzęt wyszabrowany 
na zachodzie, a w dni wolne karczowały ziemię, przygotowując pola pod uprawę ziemniaków. Trwało to do 27 
listopada. Potem  przewieziono ich  przez step do więzienia w Szachtach. Po Bożym Narodzeniu Lusia wreszcie 
została zwolniona z obozu i przez Rostów, i Lwów dotarła wreszcie do domu. Na Bukowinę. 
W maju 1946 w ramach repatriacji opuściła Czerniowce i utknęła na dobre w Poznaniu. Po pierwsze, aby ukończyć 
tutaj Akademię Handlową, a po drugie… los tak chciał. Tutaj wyszła za mąż i urodziła dwóch synów. W czerwcu 
1956 roku zamieszkała na Starym Rynku w Domkach Budniczych. Naprzeciw moi rodzice, ja i mój młodszy brat. 
 Pani Helena, czyli druhna Lusia, zna kilka języków obcych: j. angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski, 
ukraiński, rumuński i mołdawski. Przez 53 lata była przewodnikiem po Poznaniu i pilotem wycieczek zagranicznych. 
Odbyła 41 wyjazdów zagranicznych prywatnych i 58 służbowych. Pilotowała ok. 60 grup do krajów Europy, Azji i 
Afryki. Opracowała wiele przewodników, min. po Muzeum Instrumentów Muzycznych w naszym mieście. Po 
Poznaniu oprowadzała wiele znanych osobistości z polski i zagranicy/prezydentów, ministrów, ludzi nauki i sztuki/. 
W swoim mieszkaniu gościła także Bułata Okudżawę. Posiada wiele odznaczeń / krzyż harcerski – 1935r./ Od 1967 
była tłumaczem na Międzynarodowych Konkursach im. H. Wieniawskiego. W 1977 przypadek zrządził, że poznała 
bliżej japońską młodą skrzypaczkę Asę Konishi, która dwa lata później została żoną syna Andrzeja/też instruktora 
ZHP/. Mieszkają w Zurychu.  Chciałbym jeszcze uzupełnić, że harcerze z Czerniowic mieli kontakty z harcerzami z 
Polski. Lusia korespondowała z Hilką Wilkówną z Winnik k/Lwowa oraz uczniem Liceum Ojców Marianów w 
Warszawie, Tadeuszem Gajcym, później znanym poetą, który zginął w Powstaniu Warszawskim. 
Pani Helena to wyjątkowa osoba. W maju skończyła 94 lata. Niestety „odszedł” już mąż i młodszy syn, więc na co 
dzień oprócz rodziny, sprawdzonych przyjaciół i znajomych towarzyszy Jej … komputer. 
Powyższy tekst oparłem na wspomnieniach napisanych w 2012 r. pt. „Moje przeżycia” oraz na zachowanym 
oryginalnym pamiętniku Lusi Żuk pt.„ Wakacje 1939 r.” Moja Bohaterka złożyła obietnicę, że: - może  coś jeszcze 
dopisze, jak będzie nadal „na fleku”.                                                                             Rościsław Kozak  IKS DZIEWIĄTACY 
 
 
 
 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. 
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