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NUMER 138/10/2017                                             LISTOPAD  2017 

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

phm   ZENON  WECHMANN  urodzony  25 października 1927 

roku w Poznaniu.   W  szeregi  ZHP   wstąpił  15  maja 1935 do gromady wilczków (zuchów) 
V Hufca Harcerzy im. księcia Józefa Poniatowskiego w Poznaniu. W roku 1939 złożył 
przyrzeczenie harcerskie w 5 Poznańskiej Drużynie Harcerzy. Po II Wojnie Światowej w 
latach  1945- 46  pełnił funkcję przybocznego w 5 PDH – B. W latach 1946 do 50 roku 
członek rady drużyny. Po rozwiązaniu harcerstwa w 1950r. działał w tzw. II konspiracji 
harcerskiej  - tajnym podziemnych strukturach harcerstwa. W roku 1952 wraz z pozostałymi 
członkami podziemnych struktur harcerstwa został aresztowany i skazany na więzienie. W 
wyniku zmian politycznych w roku 1957 został zwolniony z więzienia. W latach 1957- 59 

pełnił funkcję drużynowego 5-11 PDH w Szkole Podstawowej nr 43 w Poznaniu. Powrót w szeregi harcerskie 
nastąpił w roku 1983, kiedy to komendant Hufca ZHP Poznań – Stare Miasto powołał Krąg Seniorów Piątacy. Pełnił 
w nim funkcję członka rady kręgu. Po utworzeniu V Hufca ZHP Poznań-Rataje pełnił funkcje instruktorskie w latach 
1991-97:  członka Komendy Hufca, członka Komisji Rewizyjnej Hufca. Po rozwiązaniu V Hufca ZHP przeszedł w 
skład Hufca ZHP Poznań-Wilda w ramach Związku V Drużyn Harcerskich , gdzie w latach 1997-2003 był członkiem 
Komisji Rewizyjnej Hufca Wilda. W roku 1991 nominowany do stopnia podharcmistrza. W roku 2012 otworzył 
próbę na stopień harcmistrza.  Działacz społeczny. Od roku 2011 do chwili obecnej  przewodniczący Wojewódzkiej 
Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych w Poznaniu.    
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2.    Z   Ż Y C I  A   K R Ę G Ó W:                                     

WEKEND W LEŚNICZÓWCE Witaj lesie i cała jesienna, piękna przyrodo. W dniach od 20-22 

października br. mała grupa z Kręgu Instruktorów Seniorów  „DZIEWIĄTACY” - druhowie Grażyna, Jola, 
Bożena, Florian, Marian i Robert odpoczywała w rodzinnej leśniczówce dh. Roberta  Krolla  w okolicach 
Mierzyna k/Międzychodu. Pogoda nam sprzyjała , humory dopisywały, kuchnia również, więc do 
szczęścia brakowało tylko grzybów, których las nam niestety poskąpił.  Dopiero w niedzielę podczas 
spaceru w pobliżu leśniczówki nazbieraliśmy ich trochę więcej. W sobotę wieczorem weseli, syci 
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przystąpiliśmy do rozpalania ogniska. Uwagę naszą zwrócił 
hałas na niebie, a kiedy spojrzeliśmy w górą zobaczyliśmy 
wielką, ale to naprawdę wielką gromadę lecących i 
gęgających ptaków. Taki widok to rzadka sprawa. Gdy 
ognisko już zostało rozpalone siedzieliśmy przy nim do 
późna śpiewając piosenki, piekąc kiełbaski i ziemniaki. 
Niestety wszystko co fajne szybko się kończy. W 
niedzielne popołudnie wypoczęci wróciliśmy do domów. 

Szkoda, że lato i jesień tak szybko mijają i już w tym roku nie będzie takich wypadów.                                
pwd.  Bożena Witkowska                                                                                                                                  

.                                                                                                                         

"OSADA TRAPERSKA" w Bolechowie była miejscem zbiórki KSHiS "Płomienie" w dniu 

26.10.2017r.Najliczniejszymi mieszkańcami  Osady są psy rasy husky i konie. Psy biegają w 
zaprzęgach (latem wózki, zimą sanie), a konie służą do nauki jeździectwa. 
Początek zbiórki zdominowały sprawy organizacyjne - regulowanie składek, wyznaczenie 
druhen i druhów do rozstawienia i zapalenia zniczy w Święto  Zmarłych 1 listopada na 

grobach harcerzy, Powstańców Wielkopolskich, osób zasłużonych dla gminy Czerwonak i tych którzy 
oddali życie w walce z hitlerowcami. Dh. Jola jedzie do Środy Wlkp., więc zawiezie i zapali znicz na grobie 

byłej komendantki 
naszego Kręgu hm. Dziuni 
Pawlickiej.  Na zbiórce 
otrzymaliśmy polarowe  
kamizelki z pięknie 
wyhaftowanym znakiem 
KSHiS "Płomienie", a 
potem raczyliśmy się 
żurkiem i kiełbaską  
pieczoną na ruszcie nad 
ogniskiem (z kwot za 
posiłek niewielka część 
przeznaczana jest na 
karmę dla zwierząt 

zamieszkujących Osadę.) Na deser były pączki podarowane przez dh Pawła Napieralskiego, za które 
serdecznie dziękujemy. Przy ognisku nie mogło zabraknąć piosenek harcerskich. Śpiewaliśmy je przy 
doskonałej grze na akordeonie dh Henia. Na zakończenie było wspólne zdjęcie i krąg z iskierką przesłaną 
przez dh Gabrysię Jaskulską - komendantkę Kręgu.                                                                  Anna Poznańska    
   

  INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI HARCERSKIEGO KRĘGU SENIORÓW " WIERNA BRAĆ" 
PRZY KOMENDZIE HUFCA W PILE. Krąg ściśle współpracuje z KH. Bierzemy udział w 
przedsięwzięciach organizowanych przez Hufiec, drużyny czy Gromady Zuchowe oraz 
realizujemy własne pomysły: organizujemy spotkania świąteczne z przekazaniem Światła 
Pokoju, braliśmy udział w obchodach 50- lecia IV Szczepu "Zawiszacy", śpiewamy na 
Festiwalach piosenki harcerskiej, tradycyjnie co roku odwiedzamy groby harcerzy, 
instruktorów i członków  UTW zapalając znicze z okazji Zaduszek,  byliśmy w Przedszkolu 

nr 16 z okazji Mikołajek i Dnia Dziecka, wraz z harcerzami i instruktorami uczestniczyliśmy w Wyprawach  
historycznych do Białegostoku i  okolic oraz w Beskid Żywiecki, delegacja naszego Kręgu brała udział w 
Rajdzie Rodło Bytów 2016 i   Kwidzyn 2017, odwiedzaliśmy harcerzy przebywających na obozie w 
Próchnówku,  pomagamy w organizacji Harcerskiego Startu i Promocji Zdrowia,  byliśmy w Falmierowie 
na kominku z okazji Święta Niepodległości i we Wschowie na Wielkopolskiej Radzie Kręgów Starszyzny i 
Seniorów,  uroczyście obchodziliśmy 80 rocznicę urodzin dh Gabrysi Kasprzak i 85  rocznicę urodzin dh Oli  
  Kowalskiej,  uczestniczyliśmy w Dniu Nauczyciela- Instruktora, braliśmy udział w obchodach urodzin 
Stanisława Staszica i odsłonięciu  ławeczki z jego osobą, bardzo celnie strzelaliśmy na strzelnicy z okazji 
Mikołajek, wspólnie kolędujemy,  zaprosiliśmy prelegentkę z  tematyką" Żyj zgodnie z naturą", na Dzień 
Babci i Dziadka zaprosiły nas zuchy z 4 GZ " Leśna Brać" z IV  szczepu 'Zawiszacy",  składamy wiązanki 
kwiatów z okazji Świąt państwowych                                                                                           hm. Maria Trzyna                                                             
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3.   R E L A C J E: 
Październik to ważny miesiąc dla poznańskich 

seniorów, gdyż dużo się dzieje z myślą o nich. 

Dla nas – harcerzy seniorów z Kręgów „OWAR” 

i „Dziewiątacy” zaczął się on bardzo ciekawie 

dzięki druhnie Bożenie Wiśniewskiej 

(„OWAR”), która zaproponowała nam oraz 

naszym przyjaciołom udział w Gali Operetkowej 

„Usta milczą, dusza śpiewa” zorganizowanej w 

Teatrze Wielkim. Dnia 2 października br. dzięki 

druhnie Bożence bardzo miło spędziliśmy 

wieczór. Spektakl wzruszał i bawił, bo też 

wykonawcy światowego repertuaru to nie byle 

kto – Grażyna Brodzińska (sopran), Adam 

Szerszeń (baryton), Adam Zdunikowski (tenor), Orkiestra Krakowska „Młoda Filharmonia” pod dyrekcją 

Rafała Kaczmarczyka oraz para taneczna Halina i Michał Kolano. Muzyka, śpiew i taniec w wykonaniu 

tych artystów to balsam dla duszy widzów. Orkiestra już na samym wstępie wprowadziła odpowiedni 

nastrój uwerturą do operetki Kalmana „Hrabina Marica”, a później Grażyna Brodzińska zaśpiewała 

ognistego czardasza z tejże operetki. W wykonaniu samej orkiestry wysłuchaliśmy między innymi 

utworów Johanna Straussa „Nad pięknym modrym Dunajem” oraz „Grzmoty i błyskawice”, a także 

„Taniec Węgierski” Jahonnes’a Brahmsa. Adam Szerszeń zachwycił „Kupletami Torreadora” z opery 

„Carmen” Bizeta, a Adam Zdunikowski arią „Wielka sława to żart” z „Barona Cygańskiego” Johanna 

Straussa. Obaj artyści przy aplauzie i wtórowaniu publiczności w duecie zaśpiewali też „Artystki z 

Varietes” z „Księżniczki Czardasza” Kalmana, a „Co się dzieje, oszaleję” wykonał duet Brodzińska – 

Zdunikowski.  Wszyscy śpiewacy wykonali wspólnie „Funiculi, Funicula” i „Granadę”. Największym 

aplauzem cieszyła się „Aria ze śmiechem”, popisowy numer Grażyny Brodzińskiej. Nie obyło się bez 

bisów, a kto chciał – mógł jeszcze kupić płyty z nagraniami artystki i zdobyć jej dedykację. Śpiewaczka 

urzeka przepiękną barwą głosu, urodą, wdziękiem i wspaniałymi strojami. Po wyjściu z opery wszyscy 

uśmiechali się, nucili i nikomu nie przeszkadzał padający deszcz. Raz jeszcze dziękujemy druhnie 

Bożenie za zachęcenie nas do wzięcia udziału w tym wydarzeniu – uczcie dla uszu i oczu. Cieszymy się, 

że mogliśmy wysłuchać tej światowej sławy artystów.                                 Urszula Kocikowska hm  
 

15-TE URODZINY KRĘGU STARSZYZNY HARCERSKIEJ 
"PUŁASZCZACY" W dniu 14 października 2017 r. uczestniczyliśmy w 

Osiedlowym Domu Kultury im. Władysława Jagiełły Łódź Bałuty w Jubileuszu 
powstania Kręgu Starszyzny Harcerskiej „Pułaszczacy” z Łodzi. Jubileusz zaszczyciło 
wielu komendantów harcerskich kręgów seniorów i delegacji harcerskich z Chorągwi 

Łódzkiej ZHP, obecny był hm. Bogdan Radys, kierownik Wydziału Seniorów Głównej Kwatery ZHP wraz z 
członkami swojego macierzystego kręgu z Gdańska, członkini Rady Naczelnej ZHP hm. Gabrysia Jaskulska, 
hm. Paweł Napieralski - przewodniczący Wielkopolskiej Rady Kręgów Seniorów i Starszyzny Harcerskiej, 

hm. Anna Jakubowska - kierownik Wydziału 
Seniorów Chorągwi Łódzkiej, hm. Zofia 
Przytyk - komendantka hufca Łódź- Bałuty, z 
Poznania przyjechali phm. Barbara Król i hm. 
Walenty Kupczyk, z Gniezna - hm. Aleksander 
Sekulski, ze Słupcy hm. Władysław Szymański 
i  hm. Andrzej Wolski, z Warszawy hm Jan 
Chojnacki - bard harcerskiej piosenki oraz hm 
Danuta Kącka. Ponadto stawiło się na 
uroczystości kierownictwo Spółdzielni 
Mieszkaniowej im. Władysława Jagiełły w 
Łodzi.  Obecnym na Jubileuszu została 
wręczona przygotowana wcześniej publikacja 

pt.: „Jubileusz 15-lecia. Krąg Starszyzny Harcerskiej 2002-2017 „Pułaszczacy”. Członkowie zajęć 
teatralnych w Ośrodku Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej im. Wł. Jagiełły – „Dzieci Jagiełły” przedstawiły 
ciekawy spektakl „Kilka słów o miłości” składający się z wierszy i piosenek, a po wspólnym zdjęciu 
rozpalono kominek harcerski, na którym m.in. hm. Jan Chojnacki zaśpiewał jedną ze swoich pieśni i 
wyrecytował swój wiersz. W przerwach między śpiewem harcerskich piosenek udekorowano zasłużonych 
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– m.in. hm. Jarosław Górecki z Centrum Dialogu w Kostiuchnówce na Wołyniu udekorowany został przez 
hm. Bogdana Radysa „Złotą Lilijką Seniora”, a właściciel Przedsiębiorstwa PHU MIRAN, Rada Osiedla 
Bałuty Centrum oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Władysława Jagiełły w Łodzi otrzymali „Złotą 
Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa”. Wręczono także pwd. Halinie Wdzięcznej  dyplom za zasługi 
dla Kręgu. Poczęstunek w formie szwedzkiego stołu zakończył bardzo miłe spotkanie w Jagiellońskim 
Ośrodku Kultury w Łodzi.  Jesteśmy pełni podziwu dla hm. Daniela – Komendanta Kręgu „Pułaszczacy” 
oraz dla rady Kręgu, iż tak pięknie współpracują zarówno ze Spółdzielnią Mieszkaniową, jak i z Radą 
Osiedla, na terenie której działa Krąg. Chcielibyśmy, aby i w innych miastach instytucje te doceniały rolę 
seniorów harcerskich i wspomagały ich działalność. Dziękujemy im, a „Pułaszczakom” gratulujemy!  
                                                                                                                hm. Władysław Szymański, phm. Barbara Król 
 

BYDGOSZCZ Z „HALKĄ” W TLE… Tegoroczną naradę 

komendantów kręgów seniorów i kierowników referatów seniorów ZHP zorganizowano w 
dniach 27-29.10.2017r. w Bydgoszczy. Gościny udzielił nam Internat Zespołu Szkół 
Elektronicznych i słowo „gościna” nie jest tu przesadą. Warunki bytowe odbiegały nieco od 
oczekiwań Seniorów, ale dla prawdziwych harcerzy nie były wyzwaniem. Natomiast 
wyżywienie …o, tu już podniebienie miało co zapamiętać i za to Gospodarzom pięknie 
podziękowano. Pierwszego dnia po spożyciu smacznej kolacji,  tradycyjnie już harcerze spotkali 
się przy harcerskim kominku tym razem pod hasłem „100 lat Harcerstwa w Bydgoszczy” 
prezentowanym przez Krąg Seniorek ZHP „Wędrowniczek po Zachodnim Stoku” im. Olgi i 

Andrzeja Małkowskich w Bydgoszczy. Następnie podsumowując miniony rok pracy obejrzano między innymi 
przygotowany przez hm. Stanisława  Teicherta pokaz pt.: „Ludwik Teichert z Krzyżem Harcerskim przez całe życie. 
Swarzędz – Gdynia 1833 – Spała 1935” oraz  zwiastun filmu  z tegorocznego Złazu w Toruniu – w tym  wycieczek 
po Bydgoszczy, który przygotował hm. Stanisław Kusiak. Wspomnieniom towarzyszyły śpiewy przy 
akompaniamencie gitary.  

Kolejnego dnia rozpoczęły się obrady, w trakcie których na wstępie poruszono sprawę nowego statutu ZHP i 
przywrócenia w nim pełnych praw Seniorom Harcerstwa. Omówiono również doświadczenia związane ze 
zdobywaniem stopni instruktorskich w dojrzałym już wieku. Komendanci dzielili się swoimi spostrzeżeniami z 
niełatwej czasem współpracy różnych pokoleń harcerzy. Hm. Paweł Napieralski – przewodniczący Wielkopolskiej 
Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów poinformował, że w naszej Chorągwi zorganizowany zostanie kurs 
przewodnikowski specjalnie dla seniorów. Rozmowa na powyższy temat powinna zaowocować  lepszą organizacją 
przyszłych kursów instruktorskich i innych aktywności  Starszyzny. Dyskutowano także nad wzorem nowego 
munduru i jakością używanych na ten cel materiałów. Phm. Barbara Król (z-ca druha Napieralskiego) zabrała głos w 
tej sprawie i zaproponowała, aby bluzy harcerskie pozostawiono bez zmian, z możliwością noszenia ich na wierzch 
i bez obowiązku noszenia pasa harcerskiego, co spotkało się z aplauzem części druhen. 

Harcmistrz  Katarzyna Traczyk – dyrektor Muzeum Harcerstwa przytoczyła kilka przykładów 
niefrasobliwego zachowania bliskich po zmarłych, często bardzo zasłużonych działaczach harcerskich, 
którzy wyrzucają na śmietnik wartościowe harcerskie pamiątki. W trakcie dyskusji najbardziej 
zaangażowani w pracę na rzecz zabezpieczenia historii - między innymi  hm.  Paweł Napieralski, zwrócili 
się z apelem, aby w tego typu przypadkach zwracać się do Komisji Historycznych poszczególnych 
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Chorągwi, czy też wprost do Muzeum Harcerstwa o pomoc w odebraniu harcerskich rzeczy po zmarłych. 
Jest też możliwość przekazania darowizny jeszcze za życia aktywnych działaczy na rzecz Muzeum, ze 
zwrotnym wypożyczeniem odrestaurowanych sztandarów, czy niektórych dokumentów do siedziby 
poszczególnych kręgów. Podano przykład wzorowego działania w tym przedmiocie przez obecnego na 
sali hm. Mariana Ogórkiewicza z Janowca Wielkopolskiego. Negatywnym przykładem było znajdowanie 
cennych pamiątek na wyprzedaży na pchlim targu, albo bezpowrotne zniszczenie np. cennych 
przedwojennych sztandarów poprzez ich wypranie czy wręcz pocięcie. W tym miejscu hm. K. Traczyk 
podzieliła się informacją z negocjacji nt. zabezpieczenia w statucie instytucji muzealnej jako jednostki o 
charakterze naukowo-badawczym i kulturalno-oświatowym, poprzez uznanie, iż zgromadzone zbiory 
muszą pozostać w stanie nierozproszonym, na wypadek utraty osobowości prawnej przez Związek 
Harcerstwa Polskiego. Do tegorocznych sukcesów starszyzny harcerskiej zaliczyć należy działania w 
ramach Międzynarodowego Bractwa Skautów i Przewodniczek (ISGF). Wspominano  XXI Trójstronne 
spotkanie Oldskautów Czechy – Polska – Słowacja w Gdańsku i Pucku. Temat „Skauci na morzach 
jeziorach i rzekach” zaprezentowała hm. Danuta Parys Siodelska. Zadowoleni uczestnicy tego 
trójstronnego spotkana na zakończenie otrzymali gotowe albumy dokumentujące to wydarzenie i 
wzruszeni zadeklarowali przyjazd na Rodło przewidziany w ostatnim tygodniu maja 2018r. w Gdyni. 
Kolejną imprezą Chorągwi Kujawsko –Pomorskiej będzie planowany w sierpniu  Złaz Seniorów w 
Gdańsku.  
Omawiając założenia 2018r. wspomniano o pielgrzymce na Jasną Górę, planowanej w dniach 19-20 maja, Rajdzie 
Świętokrzyskim i tradycyjnym już Spotkaniu Seniorów na Głodówce, w dniach 21-27.09.2018r.  
W drugiej części dnia atrakcją było zwiedzanie Bydgoszczy. Kierując się na wyspę św. Barbary, minęliśmy 
balansującą na linie rzeźbę „Przechodzący przez rzekę”, autorstwa częstochowskiego rzeźbiarza Jerzego Kędziory, 
która została odsłonięta w dniu wejścia Polski do Unii Europejskiej.  Pogoda straszyła wiatrem i deszczem, a mimo 
to dotarliśmy poprzez pięknie odrestaurowaną starówkę z Pomnikiem Walki i Męczeństwa Ziemi Bydgoskiej 
najpierw do stylowej Herbaciarni „Asia”, a potem na kolację w Pierogarni „Stary Młyn”.  Obejrzeliśmy też wystawę 
dzieł Leona Wyczółkowskiego na Wyspie Młyńskiej. W drodze do Opery Nova, dotarliśmy do Pomnika 
18 Południka, a mijając stylowe mostki z kłódkami zakochanych mieliśmy okazję podziwiać też zewnętrzną 
wystawę malarstwa.  I nadszedł ten moment… opera ”Halka” !!! 

Z dużą rezerwą oczekiwaliśmy przedstawienia, wszak to dzieło St. Moniuszki jest powszechnie znane, 
żeby nie powiedzieć oklepane. Tymczasem … kunszt aktorów, przepiękna choreografia i scenografia, 
wykorzystująca możliwości nowoczesnego gmachu Opery Nova, całkowicie nas zaskoczyły. 
Wychodziliśmy uśmiechnięci, wypoczęci i z przekonaniem, iż tego przedstawienia długo nic nie 
przebije. Ostatniego dnia omawiano jeszcze Dzień Skupienia Kręgów Wspólnoty Skulskiej.  Hm Paweł 
Napieralski przypomniał wymagania odnośnie przygotowania wniosku o upamiętnienie druhów poprzez 
odsłonięcie tabliczek epitafijnych. Wspomniano także o planowanym  wyjeździe do Lwowa, możliwości 
zorganizowania pobytu leczniczego w Połczynie Zdroju oraz zbliżającym się Zjeździe ZHP. Konferencję 
prowadził hm. Bogdan Radys - Kierownik Wydziału Seniorów GK ZHP wraz z członkami Wydziału a 
pomagała hm. Halina Krystowczyk zastępca Kierownika Referatu Seniorów Chorągwi Kujawsko-
Pomorskiej. Spotkanie zaszczyciły władze Chorągwi i Komendantka Złazu Seniorów w Toruniu hm. Beata 
Bardzińska. Biorąc pod uwagę, że Chorągiew Wielkopolska Seniorów jest najliczniejsza w Polsce -43 kręgi 
– najliczniejsza (prócz organizatorów) była nasza dwunastoosobowa wielkopolska grupa - hm Paweł 
Napieralski, hm Gabriela Jaskulska, hm Anna Paluszak, hm Alina Olejnik, hm Władysław Szymański, hm 
Aleksander Sekulski, hm Bogdan Olejniczak (który pięknie grając na gitarze i śpiewając rozruszał całą 
harcerską brać) , phm. Dorota Piotrowicz phm. Barbara Król, dh Krystyna Krobska, dh Jarosław Gendera i 
dh Bożena Wiśniewska. 
                                   Bożena Wiśniewska – KSH „OWAR” Poznań 
 

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

HARCERSKIEJ I SENIORÓW DO PRACY W KRĘGACH  
 

      LISTOPAD 2017 
 
 
 
 

 
30.11.2017 

 

           Organizacja mszy św. za zmarłych członków harcerstwa     
           poznańskiego i wielkopolskiego. Spotkanie harcerskie po mszy św. 

        (GNIEZNO - JANKOWO DOLNE - 19.11.2017 godz. 9.00 ) 
       (POZNAŃ   - BLUSZCZOWA  - 18.11.2017 godz. 11.00) 

 Narada Prezydium Subregionu Old skautów Europejskich w                 
               Kiekrzu  

 Andrzejki w Kręgach oraz uczestnictwo w imprezie organizowanej 
przez KSH Szóstacy z Poznania  
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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 (WYJAZD GRUPOWY) 

 

 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  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                          

 

 

 

DRUHNY I DRUHOWIE – WR KSHiS organizuje w drugiej połowie kwietnia 2018 roku wyjazd do bazy Chorągwi 
Łódzkiej ZHP w Kostiuchnówce na Wołyniu (Ukraina). Przewidywany koszt to 900,00 złotych (łącznie z przejazdem) 
– chcący mogą dodatkowo zakupić hrywny, aby zakupić pamiątki itp.  
UWAGA – konieczny aktualny paszport. Wszystkich chcących wziąć udział w wyjeździe, jak i tych, którzy chcą 
wspomóc tamtejszych polskich harcerzy prosimy o zbieranie mundurów harcerskich (nawet tych już 
nieobowiązujących), czystej i w dobrym stanie odzieży, książek, zeszytów itp., które po ogłoszeniu odpowiedniego 
terminu WR KSHiS poprosi o przyniesienie do siedziby Hufca ZHP Poznań Grunwald.  
Termin zapisów i kontakt do osoby, która będzie je przyjmować podamy później. 
   Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

DRUHNY, DRUHOWIE –  
Wielkopolska Rada Kręgów Seniorów i Starszyzny Harcerskiej informuje, że w nowym – 2018r. zorganizowane 
będą następujące wyjazdy:  

1. Ustronie Morskie od 26 maja do 2 czerwca, koszt około 650,00 zł, do 60 osób,  

2. Bieszczady – początek lipca, siedem dni, koszt około 850,00 zł, do 20 osób, 

3. Zakopane – po 15 lipca, siedem dni, koszt około 700,00 zł, do 20 osób,  

4. Ustronie Morskie od 8 – 15 września, koszt około 650,00 zł, do 60 osób.  

Wszystkie podane koszty obejmują transport, nocleg oraz śniadania i obiadokolacje.  
Noclegi w Ustroniu Morskim w komfortowych warunkach (ośrodek „Błękitna Laguna”), pokoje 2 i 3 osobowe z 
pełnym węzłem sanitarnym. Istnieje możliwość dostosowania w powyższych terminach ilości dni pobytu przy 
przyjeździe własnym transportem.  Noclegi w Bieszczadach i Zakopanym w pokojach pensjonatu. 
W czasie wycieczki w Bieszczady zwiedzanie Sandomierza, Cisnej, Ustrzyk Dolnych, Sanoka, Leska, Przemyśla.  
Organizator wyjazdów – hm. Marek Urbanowicz tel. 500 525 453, 538 281 655. 
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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 
WYSTAWA HISTORII HARCERSTWA W LESZNIE  
Wydarzenia opisane w regionalnej gazetce ABC z Leszna ukazują 
pracę zespołu : Archiwum Państwowego w Lesznie , Komisji 
Historycznej Hufca, Kręgu Seniora Leszczyna i indywidualnych 
członków ZHP.    D Z IĘ K U J E M Y. 
                                KOMISJA HISTORYCZNA CHORĄGWI WLKP. 
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WYDAWCA  BIULETYNU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOKONYWANIA SKRÓTÓW I KOREKTY NADSYŁANYCH 

TEKSTÓW I NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ICH TREŚĆ. 


