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NUMER 141(14)2017                                                    GRUDZIEŃ  2017 

BRATNIE SŁOWO  

Bratnie słowo sobie dajem,  
Że pomagać będziem wzajem,  
Druh druhowi, druhnie druh,  

Hasło znaj: Czuj duch! 
W troskach, smutkach i zmartwieniach,  
W dni pogody i w dni cienia,  
W jasny dzień i chłodną noc  
Przyjaźń da ci moc.  

Bacz, by słowo sobie dane  
Było zawsze dotrzymane.  

Druh druhowi, druhnie druh,  
Hasło znaj: Czuj duch! 

 

1. J U B I L E U S Z E : 
Druhna hm Janina Piotrowska ( córka Wincentego) urodziła się 23 
listopada 1920 roku  w Ostrołęce. Po zakończeniu wojny wstąpiła  do 

odbudowującego się Związku Harcerstwa Polskiego.  W Liceum Ogólnokształcącym 
im. Anny Jagiellonki działała już wtedy  4 Drużyna Żeńska im. Królowej Jadwigi.  Także 
po odrodzeniu Związku po Zjeździe Łódzkim stanęła do pracy instruktorskiej 
prowadząc drużyny w szkołach ponadpodstawowych. Od 1960 roku funkcjonowała 
już we władzach statutowych hufca Kalisz.  Najpierw w latach 1960 do 1968 była 
członkiem Komendy Hufca Kalisz, w latach 1968 do 1972  członkiem Rady Hufca, a 
następnie działała w pionie rewizyjnym jako sekretarz Komisji Rewizyjnej. W latach 
1980-1984 była członkiem Rady Chorągwi Kaliskiej ZHP, a od 1982 roku objęła 
funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Hufca. W latach 1984 -1986 swoje 

doświadczenie instruktorskie wykorzystywała również w Komisji Kształcenia  i Stopni Instruktorskich. Największą 
satysfakcję dawała jej jednak bezpośrednia praca z młodzieżą. Były to obozy stałe i wędrowne np. obóz wędrowny 
do Białowieży przez Warszawę,  Białystok i Hajnówkę w 1958 r., udział w Zlocie Grunwaldzkim w 550 rocznicę 
bitwy  pod Grunwaldem razem z drużynami kaliskimi  z Liceum im. Tadeusza Kościuszki  i Liceum Pedagogicznego,  
obóz hufca Kalisz w Wilczynie w 1961 roku.  Drużyna Harcerska z III LO wyróżniała się aktywnością w pracy na 
rzecz dzieci miasta Kalisza organizując imprezy kulturalne i czas wolny  na podwórkach i placach zabaw. Obok 
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pracy pedagogicznej i instruktorskiej była wieloletnią radną Miejskiej Rady Narodowej, pełniąc w pewnym okresie 
funkcję wiceprzewodniczącej Rady. Dh. hm. Janina Piotrowska za ofiarną pracę na rzecz dzieci otrzymała w  1981 
roku honorową Odznakę Przyjaciela Dziecka. W1983 roku za wzorową pracę instruktorską i zasługi dla ZHP została 
wpisana do  Złotej Księgi Chorągwi Kaliskiej ZHP.  Za wszechstronną i wzorową służbę  instruktorską, pracę 
pedagogiczną  i społeczną druhna Janina Piotrowska otrzymała liczne  odznaczenia państwowe, regionalne i  
organizacyjne:  Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi,  Medal XXX-lecia PRL, odznaki za 
Zasługi dla Województwa. Poznańskiego i za Zasługi dla Województwa Kaliskiego, Krzyż za Zasługi dla ZHP, 
odznakę Za Zasługi w Dziedzinie Kultury. Jako seniorka z zaangażowaniem towarzyszy swojej szkole, młodzieży i 
ruchowi absolwenckiemu III LO i szkół ekonomicznych  oraz środowisku instruktorskiemu miasta 
Kalisza.                                                                                                                                                                hm Maria Jankowska 

P.S. W dniu 23 listopada 2017 roku ,dokładnie w dniu urodzin, 62 drużyna środowiskowa harcerzy starszych  „Brzoza” 
zorganizowała uroczystość  dla hm Janiny Piotrowskiej z okazji jej 97 urodzin. Z tej okazji oprócz „Brzozy” na urodziny 
młodzież zaprosiła harcerzy seniorów  z kręgu instruktorów „Żurawie” Uroczystość odbyła się w siedzibie Komendy 
Hufca ZHP w Kaliszu przy ul Legionów. Były śpiewy przy kominku, był tort urodzinowy i były wspominki naszej seniorki 
Janeczki . Do wspomnień przyłączyły się seniorki z Żurawi” Wspomnienia dotyczyły zarówno czasów młodości, czasów 
nauki ale także pracy. Druhna Janka pracowała jako polonistka. Młodzi przygotowali prezentację swojej drużyny, w 

której przedstawili się kim są i co robią. Jubilatka została obdarzona kwiatami i licznymi  życzeniami.  Choć z wyglądu jest bardzo krucha to 
dopisuje jej zdrowie i humor. To była wzruszająca uroczystość.                                                                                                   hm Urszula Góral  

 

 

2.   Z  ŻYCIA  KRĘGÓW : 
Tradycyjnie co roku 2 listopada o godz. 15 harcerze, instruktorzy i seniorzy Harcerskiego 
Kręgu Seniorów " Wierna Brać" spotykają się przy głównej  Bramie Cmentarza w Pile w celu 
odwiedzenia grobów i zapalenia zniczy na grobach harcerzy i instruktorów, którzy  odeszli na" 
wieczną wartę". Mamy ich w sumie 27 osób. Byli to m. in. Komendanci Hufca Piła: dh Wacław 
Kucharski, hm. Henryk  Szulc, hm. Wiesław Wojciechowski. Członkowie Hufcowej Komisji 

Rewizyjnej: hm. Stanisław Kuczyński,, phm. Kazimierz Trzyna, hm. Anna Szklarek, phm. Tomasz Bajor, hm. Romuald 
Wysocki, hm. Stefania Grenda, również" szefowa żywienia" na 55 obozach harcerskich organizowanych przez 
Hufiec Pila. Komendanci  szczepów harcerskich: hm. Stefania Urny, hm. Leszek Szydziak, hm. Julian Wojnarowlcz, 
hm. Zenon Sieczkarek, phm. Zbigniew Janiszewski. Drużynowi: hm. Robert Behnke, hm. Romuald Rekuck , phm. 
Jarosław Maciejewski, phm. Jakub Mąka, phm. Jerzy Butrym, phm. Zbigniew Jelonek, hm. Maria Kapcewicz 
długoletnia sekretarka Komendy Hufca. Druhna komendantka hm. Bożena Wojciechowska przy każdym grobie 
przypomina sylwetkę zmarłego i jego zasługi dla Hufca i harcerzy. W ciągu roku dbamy o groby Tych , którzy nie 
mają obecnie rodzin w Pile. W kwietniu- Miesiącu Pamięci harcerze wraz z seniorami organizują wieczornicę 
poświęconą, tym którzy odeszli. 
               NA ZAWSZE ZOSTANĄ W NASZEJ PAMIĘCI                 Przewodnicząca KSH " WIERNA BRAĆ  hm. Maria Trzyna 

 

"Wiarusy" z Wrześni zaprosili harcerzy i sympatyków harcerstwa na 
"Zaduszkową Mszę św."  
Tradycyjnie już po raz 10. w pierwszą sobotę listopada spotkaliśmy się w Kościele św. Ducha we 
Wrześni  na mszy św. w intencji druhen i druhów, którzy 

odeszli już na wieczną wartę do Pana. Członkowie Kręgu Seniorów i 
Starszyzny Harcerskiej "Wiarusy" zaprosili harcerzy wrzesińskiego 
hufca, rodziny zmarłych i sympatyków harcerstwa.  W sprawowanie 
liturgii włączyły się trzy pokolenia harcerzy: oprawę muzyczną 
przygotowała hm Karolina Wachowiak ze swoim zespołem wokalnym, 
do mszy służyli harcerze I WSH Alfa i II WSH im. Leokadii Stankowskiej, 
lekcję czytała hm Anna Paluszak a modlitwę powszechną phm Olga 
Antczak -  komendantka II WSH "Wilk"   Poczet sztandarowy 
wystawiła 63 Wrzesińska Drużyna Starszoharcerska "Falco". Mszę 
zakończyliśmy odśpiewaniem Modlitwy Harcerskiej, a po 
wyprowadzeniu sztandaru  komendantka kręgu hm Anna Paluszak podziękowała wszystkim za przybycie, wspólną 
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modlitwę i zaprosiła do zawiązania harcerskiego kręgu. Po skończonej liturgii członkowie Kręgu udali się do  rest. 
Margeritta. Gościem naszym była komendantka hufca phm Agnieszka Tobolska. Opowiedziała nam o tym, co się 
aktualnie dzieje w hufcu i jakie mamy plany na przyszłość. Dalsza część spotkania odbyła się przy pysznym obiadku, 
ale rozmowom o przeszłości i przyszłości naszego hufca nie było końca..... 
 
 

 11 LISTOPADA 2018R – 99 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 
PRZEZ NASZĄ OJCZYZNĘ PO 123 LATACH ZABORÓW. Dnia tego, jak tradycyjnie 

od wielu już lat na mszy świętej w kościele p. w. Chrystusa Odkupiciela w Poznaniu na Osiedlu 
Warszawskim zjawili się harcerze ZHP oraz – jak zauważył ks. proboszcz Tomasz Buliński 
„nieliczna garstka tych mieszkańców osiedla, którzy zechcieli pomodlić się za Ojczyznę oraz 
poległych Jej obrońców”. Poczty sztandarowe wystawiła 46 Poznańska Drużyna Harcerska 
„Koło Dziejów” oraz Krąg Starszyzny Harcerskiej „OWAR”, obecni byli harcerze i seniorzy z tych 

jednostek oraz zuchy z 4 Nowomiejskiej Gromady 
Zuchowej „Rozbrykane Koziołki”.  Po mszy św., na 
której pełne historycznych wspomnień kazanie 
wygłosił ks. proboszcz – przemaszerowano pod 
tablicę pamiątkową umieszczoną na kościele przy ul. 
Toruńskiej, pod którą hm. Włodzimierz Michalak 
(drużynowy harcerzy i organizator uroczystości) 
odczytał apel, wymieniając w nim między innymi 
wszystkich zmarłych członków Kręgu „OWAR”. Pod 
przewodnictwem ks. Tomasza Bulińskiego 
odmówiono dziesiątkę różańca, a następnie w Sali 
Portretowej przy nowym kościele ogrzano się przy kawie, herbacie i jeszcze ciepłych tradycyjnych rogalach 
Marcińskich. Popłynęły pieśni i piosenki patriotyczne oraz lżejsze, których słowa znalazły się w rozdanych 
śpiewnikach  przygotowanych przez harcerskich seniorów. Przybyły niespodziewanie przewodniczący 
Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów – hm. Paweł Napieralski wykonał kilka zdjęć oraz 
„wywołany” przez hm. Michalaka powiedział kilka słów na temat historii niniejszego święta oraz sposobów jego 
świętowania.  Mamy nadzieję, że za rok zarówno na mszy św., jak i na „śpiewankach” spotkamy się w liczniejszym 
gronie.                                                                                                                                                     Barbara Król phm. 

 
ANDRZEJKI  W  UJEŹDZIE K/ GRODZISKA  WLKP. Piątek  24.11.2017  był dniem pełnym przygotowań 

do uroczystości andrzejkowych, które były  obchodzone z dziećmi wioski  Ujazd i okolic koło Grodziska Wlkp. w 
dniu  25.11.2017 r.  Organizatorem tej imprezy był druh hm. Zygmunt Olszak który w Ujeździe pełni funkcję 

sołtysa. Z Kręgu „Dziewiątacy” Poznań obecne były 
druhny Jola, Ala i Bożena oraz druhowie Florek i 
Robert, którzy pojechali do Ujazdu, aby pomóc dh. 
Zygmuntowi w organizacji zabaw, konkursów i 
innych różnych atrakcji. Druhny przebrane za 
cyganki oraz Don Pedro Caramba zabawiały dzieci 
tańcami i wróżbami. Do tych zabaw przygrywał 
didżej dh. Robert, a porządku pilnował dh. Florek w 
mundurze pilota. Śmiechu było dużo, a niektóre 
wróżby całkiem trafione. Dh. Zygmunt również 
prowadził gry konkursowe i rozdawał mnóstwo 
nagród. Mamy dzieci doskonale się spisały piekąc 

pyszne placki. Dzieci były bardzo zadowolone i tak się rozbawiły, że nasza dalsza  pomoc w pląsach okazała się 
zbędna. Najpiękniej wyglądał taniec z   balonami odbijanymi aż pod sufit. Dzięki druhnom Joli,  Ali, Irenie i Kasi                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              pwd. Bożena Witkowska  
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 „ANDRZEJKI”  U  „SZÓSTAKÓW” Dzień św. Andrzeja należy do ulubionych dni w 

kalendarzu KSH „Szóstacy” im. Tadeusza Kościuszki przy Hufcu ZHP Poznań - Jeżyce, bowiem 
tego dnia od lat spotykamy się na tradycyjnych „Andrzejkach”.  Także w tym roku, 30 listopada, 
odbyło się spotkanie andrzejkowe, którego motorem i dobrym duchem był nieoceniony dh hm 
Bogusław Olejniczak – komendant Kręgu, a jego organizacją  i aprowizacją  zajęli się  
członkowie Rady Kręgu druhowie Krysia Krobska i Jarek Gendera. Spotkanie miało miejsce, jak 

zawsze, w pięknie udekorowanej sali widowiskowej naszego  Domu Harcerza przy ul. Widnej 3,  przy uroczyście 
przygotowanych stołach. Elementy dekoracyjne miały akcenty harcerskie,  m.in.  bardzo zmyślna atrapa ogniska. 
Było nas prawie 60 osób, a uczestniczyli w nim nie tylko członkowie Kręgu „Szóstacy”, ale także nasze rodziny, 
przyjaciele i sympatycy oraz zaproszony bratni Krąg Starszyzny Harcerskiej „Dziupla” (oni o sobie wolą mówić 
„Stare Sęki”),  obecny w sile kilkunastu osób.  „Andrzejki” rozpoczęły się wspólnym wykonaniem Poloneza 
Kościuszkowskiego w choreografii  druha Bogusia. Wybór Poloneza nie był przypadkowy, bowiem  rok 2017 
ustanowiony został m.in. rokiem Tadeusza Kościuszki – patrona naszego Kręgu. Po uroczystej inauguracji 
spotkania zasiedliśmy do tradycyjnej andrzejkowej biesiady, Był więc barszczyk i golonka „z podwiązką” czyli z 
kapustą i chrzanem, a wszystko serwowane przez zaprzyjaźnioną firmę cateringową i wszystko wyśmienite. Potem 
jeszcze podane zostały pączki oraz kawa i herbata. 
Tak wzmocnieni przystąpiliśmy do zabawy przy muzyce, którą, jak zawsze,  przygotował ze znajomością rzeczy dh 
Stasiu Jędrzejczak. W przerwie tańców, dla odpoczynku, zaśpiewaliśmy kilka piosenek harcerskich, a potem 
nastąpiła bodaj czy nie najważniejsza część imprezy. Otóż Krąg postanowił wziąć udział  w organizowanym przez 
Hufiec Poznań – Jeżyce przygotowaniu paczek świątecznych dla dzieci z  Domu Dziecka nr 3 oraz dla dzieci 

niepełnosprawnych – uczniów klas trzecich  w Niepublicznej 
Szkole „Otwarte Drzwi”.   
Rada Kręgu ustaliła, że zbiórka środków finansowych na zakup 
artykułów papierniczych, książek i zabawek odbędzie się w formie 
loterii fantowej. Jedyną wygraną była przepiękna akwarela z 
pejzażem nadmorskim i widokiem na Latarnię Morską w 
Niechorzu, autorstwa naszego komendanta – dh hm. Bogusława 
Olejniczaka, który ten obraz przekazał jako wygraną w losowaniu. 
Wszystkie losy w liczbie 60 szt. zostały sprzedane w ciągu kilku 
minut, a uzyskaną z ich sprzedaży kwotę 300,- niezwłocznie 
przekazano do Komendy Hufca. W losowaniu wygrał los nr 5, 
należący do pani będącej gościem. Po losowaniu znowu 
oddaliśmy się we władanie muzyki tanecznej i tak  hasaliśmy w 

parach i grupowo aż do kolejnej ważnej części andrzejkowej imprezy, a mianowicie wróżenia z wosku. 
Przygotowane zostały odpowiednie akcesoria, łącznie z wielkim kluczem, a do interpretacji wróżb zaprosiliśmy 
zaprzyjaźnioną z nami od lat  p. Zofię Motyl, damę niezwykle wytworną, odzianą w długie, powłóczyste i niezwykle 
barwne szaty (tym razem w odcieniach niebieskiego z białym), słowem  wróżkę o jakiej można marzyć tylko 
najlepszych bajkach. Pani Zofia swoje zadanie wykonała z wielkim zaangażowaniem, swadą i poczuciem humoru, 
tak że wszyscy byli zadowoleni z losu jaki został im zapisany we wróżbach. Na krótko przed zakończeniem imprezy 
andrzejkowej wróciliśmy jeszcze na parkiet. „Andrzejki” zakończyły się kręgiem wokół „ogniska”. Złączone dłonie 
połączyły wszystkich uczestników imprezy, a wspólnie zaśpiewana pieśń pożegnalna „Ogniska już dogasa blask”  
zamknęła nasze miłe spotkanie obietnicą, że spotkamy się znów za rok.                      dh Krystyna Strażyńska – Frydrych 

 

„To właśnie tego wieczoru, gdy mróz lśni, jak gwiazda na dworze, 
przy stołach są miejsca dla wszystkich,  nikt dziś samotny być nie 
może”  Niecodzienny przebieg miała 13  grudnia 2017 roku uroczysta zbiórka harcerska 

seniorów słupeckich, która odbyła się w restauracji „Biała Róża”. Zapłonęła w środku 
instruktorskiego kręgu zapalna przez najstarszego wiekiem seniora hm. Edmunda 

Głogowskiego wigilijna świeca. Komendant Kręgu odczytał Ewangelię o Narodzeniu Pańskim (wg św. Łukasza 2, 1-
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20). Złożył obecnym, ich rodzinom i wszystkim przyjaciołom, do których podczas świąt dotrzemy najserdeczniejsza 
życzenia. Szczególne słowa skierował do uhonorowanych przez władze naczelne, chorągwiane i hufcowe Związku 
Harcerstwa Polskiego instruktorów z Kręgu Seniorów w Słupcy.  Jubilatka hm. Krystyna Górczyńska, która 
niedawno obchodziła 80-te urodziny uhonorowana została dyplomem Naczelnika ZHP hm. Małgorzaty Sinicy i 
Kierownika Wydziału Seniorów Głównej Kwatery ZHP hm. Bogdana Radysa.  Komendant Chorągwi hm. Tomasz 
Kujaczyński nadał hm. Andrzejowi Wolskiemu Honorową Odznakę Chorągwi Wielkopolskiej ZHP „Harcerska Służba 
Wielkopolsce”. Phm. Małgorzata Wolska, hm. Wojciech Boruszak, hm. Edmund Głogowski, hm. Eugeniusz 
Krajewski,  hm. Zdzisława Woźniak wyróżnieni zostali przez  Komendant Hufca Konin hm. Michał Kałużnego 
Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Hufca Konin”. Upoważniony przez władze harcerskie, w towarzystwie 
długoletniego komendanta hufca Słupca hm. Stanisława Przydrygi, komendant Kręgu wręczył uhonorowanym 
wyróżnienia. Kolęda „Anioł pasterzom mówił", o której kilka słów powiedział pwd. Stefan Miętkiewicz poprzedziła 
ceremonię łamania się opłatkiem. Indywidualne składaliśmy sobie szczere najlepsze życzenia, szczególnie zdrowia, 
ale także, by każdy poranek zapowiadał przeżycie czegoś wielkiego, by zbliżające się święta i Narodzenie Pańskie 

wskazywały nam najlepsze drogi w naszej 
harcerskiej działalności.  Hm. Wojciech 
Boruszak podziękował za wysokie 
wyróżnienia a szczególnie za pamięć 
władz harcerskich o seniorach. 
Niespodzianką był podarunek ofiarowany 
przez hm. Andrzeja Wolskiego  - pięknie 
wydany przez niego śpiewnik z 
piosenkami harcerskimi wraz z 
świątecznymi życzeniami napisanymi na 
ładnie opracowanej graficznie kartce 
świątecznej. Siedliśmy do wspólnej 
kolacji. Na stole pojawiały się tradycyjne 

potrawy, śpiewaliśmy kolędy przy akompaniamencie akordeonu, na którym grał pwd. Stefan Miętkiewicz. 
Komendant kręgu poinformował, że 7-10 grudnia w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie, 
spotkało się niemal dwustu delegatów, by wybrać nowe władze, pochylić się nad projektami uchwał, a także w 
instruktorskim gronie porozmawiać o kierunkach rozwoju Związku Harcerstwa Polskiego. Obradujący w 
Warszawie 40 Zjazd ZHP wybrał do Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP byłą Słupczankę hm. Janinę Nowaczyk, byłą 
harcerkę hufca Słupca, byłą zastępczynię Komendanta Chorągwi Konin, wiceprzewodniczącą Naczelnego Sądy 
ZHP. Gratulujemy.  Hm. Janina jest córką długoletniej komendantki naszego Kręgu śp. hm. Marii Cwudzińskiej.  
Zjazd ZHP wybrał do Centralnej Komisji Rewizyjnej hm. Andrzeja Przybyłę, byłego komendanta Hufca ZHP Słupca a 
ostatnio członka Chorągwianej Komisji Rewizyjnej Chorągwi Wielkopolskiej ZHP. Gratulujemy.  

Pozdrawiamy naszych przyjaciół: Seniorów skupionych w Kręgach Wielkopolskiej Rady Harcerskich 
Kręgów Starszyzny i Seniorów, Wspólnoty Skulskiej, Władze ZHP i Chorągwi Wielkopolskiej, władze harcerskie 
Hufca Konin, przyjaciół z wspólnych wędrówek po Polsce i ogólnopolskich złazów seniorów, spotkań 
organizowanych przez WS i S GK ZHP, Instruktorów harcerskich a nade wszystko Zuchów, Harcerz i Harcerzy 
Starszych. Harcerskim kręgiem i pieśnią zakończyliśmy w ten cichy i jedyny w Roku Pańskim 2017 świąteczny 
wieczór wigilijne spotkanie.                                                                               hm. Władysław Szymański, 

 
 Zbiórka druhen i druhów KSHiS "Płomienie" z Czerwonaka w dniu  14 grudnia br. 

miała bardzo uroczysty charakter, spotkaliśmy się 
bowiem na wigilijnej kolacji. Zanim jednak zasiedliśmy za 
stołem, złożyliśmy gratulacje naszej dh komendantce hm 
Gabrysi Jaskulskiej z okazji ponownego wyboru do Rady 

Naczelnej ZHP . Do gratulacji dołączyliśmy podziękowania  wraz z 
małym upominkiem za całoroczną pracę na rzecz Kręgu.  I znów stół 
wigilijny zastawiony tradycyjnymi potrawami: zupa grzybowa, ryba, 
kapusta - musiał poczekać, ponieważ przyszedł czas na łamanie się 

http://upominkiem.za/
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opłatkiem i składanie życzeń. Najważniejsze z nich to oczywiście życzenia zdrowia ale również radości płynącej ze 
wspólnoty harcerskiej.  Po kawie i ciastkach zaśpiewaliśmy wiele piosenek harcerskich a na zakończenie Wigilii 
kilka kolęd. I choć nie było z nami dh Henia i jego akordeonu, śpiew pozostał radosny i wesoły. Ponieważ Nowy 
Rok już  za kilka dni, to i życzeń wiele. Może choć niektóre się spełnią. 
                          "Weź do ręki biały opłatek,  choćbyś nawet nie miał go z kim dzielić 
                             i życz szczęścia całemu światu,  niech się wszystkie serca rozweselą" 
                                                                     (Z.Kunstman "W dzień Bożego Narodzenia")                                         Anna Poznańska 
 

 
BABCIA APOLONIA MELDUJE ZASTĘP GWIAZDORÓW NA OPŁATKU KSH OWAR  
Odmiennie od lat poprzednich, tym razem opłatek KSH OWAR odbył się już w sobotę 16 grudnia 
2017r. W oczekiwaniu na przybycie zaproszonych gości, przy dźwiękach najpiękniejszych polskich 
kolęd, w tzw. rozmowach kuluarowych wspominano miniony rok i dostrajano stoły kolejnym 
„bukietem” przepysznych ciast.   O zapalenie świecowiska poproszono hm Pawła Napieralskiego - 
Przewodniczącego Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów oraz 
najstarszego członka Kręgu Starszyzny Harcerskiej OWAR – dh 

Stanisława Hunderta.  Po odśpiewaniu donośnym głosem i przy 
akompaniamencie naszego gościa  - akordeonisty p. Romana Kaczmarka, kolędy 
„Bóg się rodzi”, Komendant Kręgu – hm Walenty Kupczyk zapalił świecę ku 
pamięci tych którzy niestety odeszli na wieczną wartę. W nastroju zadumy 
odśpiewano „Kolędę dla Nieobecnych”-  wszak coraz nas mniej. Nadszedł czas na 
życzenia - zaproponowano nawet, aby ze względu na wiek i ograniczenia 
ruchowe złożyć ogólnie wszystkim życzenia radosnych świąt i zdrowia – jak to 
jednak w OWAR-ze serdecznie bywa, każdy z każdym przełamał się opłatkiem i 
wyściskał. Po takim „wysiłku” należało odpocząć przy kawie i herbacie oraz 
pysznym słodkim co nieco przyniesionym przez druhny. 
A teraz czas na niespodziankę ! 
Zgromadzeni w najlepsze ucztują a tu … słychać dzwonek ! Nadchodzi Gwiazdor? 
Nie… tym razem to był cały ich Zastęp w składzie Babcia Apolonia – nestorka rodu, Jej córka Gwiazdorowa, wnuk 
Gwiazdor i wnuczka Śnieżynka. Jak na harcerzy przystało Babcia Apolonia dzierżąc dumnie proporzec, 
zameldowała Zastęp Gwiazdorów na uroczystym opłatku KSH OWAR. Jej córka gwarą opowiedziała o trudach 
podróży na to przyjęcie i o radości z przybycia do Seniorów, a następnie nestorkę rodu posadziła przy suto 
zastawionym stole, a „młodzieży” zaleciła rozdanie prezentów. Radości i uśmiechom nie było końca. 
Po wspólnym zdjęciu z Gwiazdorami wrócono do celebrowania przyjęcia.                                      Bożena Wiśniewska 
 

3.    R E L A C J E: 

Jako ustępująca władza miałam przyjemność uczestniczyć w 40 Zjeździe ZHP 
trwającym od 07 do 10 grudnia 2017r. Po podsumowaniu minionej kadencji, drugiego dnia Zjazdu delegaci wybrali 
nowego Naczelnika i Przewodniczącego ZHP. Nową Naczelniczką ZHP została hm. Anna Nowosad, a po raz kolejny 
zaufaniem obdarzony został hm. Dariusz Supeł. To oni pokierują dalszymi pracami Związku i zarządzać nim będą 
do 2021 roku.  Wybrane zostały również pozostałe władze naczelne – Główna Kwatera, Rada Naczelna, Naczelny 
Sąd Harcerski i Centralna Komisja Rewizyjna.  Zjazd przyjął nową strategię, zajmował się też uchwałami. 
Najważniejsze z nich to te mówiące o 60-leciu Nieprzetartego Szlaku, ochronie tożsamości, a także uchwała 
dotycząca nieruchomości w ZHP i działalności gospodarczej. 
NOWE WŁADZE NACZELNE ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO 
GŁÓWNA KWATERA ZHP: 
hm. Anna Nowosad – Naczelniczka ZHP, 



7 

 

hm. Lucyna Czechowska – zastępczyni Naczelnika ZHP ds. wychowania, 
hm. Karol Gzyl – zastępca Naczelnika ZHP ds. rozwoju, 
hm. Paweł Marciniak – skarbnik ZHP, 
hm. Justyna Sikorska – zastępczyni Naczelnika ZHP ds. organizacyjnych, 
hm. Łukasz Czokajło – członek GK ZHP ds. wizerunku, komunikacji i relacji zewnętrznych, 
hm. Aleksandra Klimczak – członkini GK ZHP ds. finansowania organizacji, 
hm. Joanna Skupińska – członkini GK ZHP ds. pracy z kadrą. 
RADA NACZELNA ZHP: 
hm. Dariusz Supeł – Przewodniczący ZHP 
NACZELNY SĄD HARCERSKI 
hm. Krzysztof Pater (Chorągiew Stołeczna) – Przewodniczący NSH, 
CENTRALNA KOMISJA REWIZYJNA: 
hm. Ludwika Dębicka (Chorągiew Gdańska) – Przewodnicząca CKR 
                                                                                                        hm. Gabriela Jaskulska – członek Rady Naczelnej ZHP 
 

11 grudnia 2017 r. – w Sali Czerwonej 
Pałacu Działyńskich odbyła się kolejna uroczystość wręczenia Honorowej Nagrody „Dobosz Powstania 
Wielkopolskiego”. W uroczystości uczestniczyli m.in.: poseł RP Bartłomiej Wróblewski, senator RP Robert Gaweł, 
Marek Woźniak – marszałek województwa wielkopolskiego, zastępca dyrektora Biura Organizacyjno-
Administracyjnego Krzysztof Marciniak – reprezentujący wojewodę wielkopolskiego, ks. prałat Jan Stanisławski – 
delegat arcybiskupa, Krzysztof Błaszczak – wielkopolski wicekurator oświaty, Anna Jaworska – dyrektor Biura 
Obchodów 100-lecia Powstania Wielkopolskiego, przedstawiciele urzędów, instytucji, stowarzyszeń i organizacji 
kombatanckich, dyrektorzy muzeów, naukowcy, historycy, harcerze, członkowie TPPW 1918/19, sympatycy i 
młodzież. Po wprowadzeniu sztandaru TPPW oraz odśpiewaniu hymnu narodowego okolicznościowe 
przemówienie wygłosił prezes Zarządu Głównego TPPW 1918/19 Tadeusz Musiał. Tegorocznymi laureatami 

statuetki „Dobosz Powstania 
Wielkopolskiego” zostali Tadeusz 
Grygier (nagroda przyznana pośmiertnie) – 
doc. dr historii, Wiesław Andrzej 
Hładkiewicz – prof. historii na 
Uniwersytecie Zielonogórskim, Tomasz 
Katafiasz – dr historii, 
bibliotekarz(harcmistrz), archiwista i 
nauczyciel akademicki, specjalizujący się w 
badaniach m.in. nad historią i 
osiągnięciami ruchu harcerskiego 
(skautowego), Jan Majewski – dr nauk 
farmaceutycznych, zasłużony badacz i 

propagator pamięci o Powstaniu Wielkopolskim, Stowarzyszenie Ochotniczy Reprezentacyjny Oddział Ułanów 
Miasta Poznania w barwach 15. Pułku Ułanów Poznańskich – zasłużone w realizacji przedsięwzięć w zakresie  
kształtowania postaw patriotycznych, krzewienia tradycji jazdy polskiej oraz historii polskiego oręża. Działaczom 
szczególnie zasłużonym w zakresie oświaty i wychowania, w podtrzymywaniu tożsamości narodowej, pogłębianiu 
wiedzy historycznej, w tym szczególnie w zachowaniu i upowszechnianiu wiedzy i tradycji związanej z Powstaniem 
Wielkopolskim wręczono Medale Komisji Edukacji Narodowej oraz Odznaki Honorowe „Za zasługi dla 
Województwa Wielkopolskiego”. Hm. Marek Urbanowicz i  pwd. Wawrzyniec Wierzejewski  udekorowani zostali 
Złotym Medalem za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP. Odznaki Honorowe TPPW „Wierni Tradycji” 
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otrzymali m.in. hm. Urszula Kocikowska, phm. Barbara Król, hm. Paweł Napieralski oraz phm. Piotr Pers, które 
wręczał m.in. honorowy prezes TPPW hm. Stefan Barłóg – były zastępca Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej. 
Wręczono również medale „Labor Omnia Vincit” przyznane przez Towarzystwo im Hipolita Cegielskiego. Za 
utrwalanie pamięci o polskim dziedzictwie Kresów Wschodnich oraz popularyzowanie wiedzy o patriotycznej i 
cywilizacyjnej roli osadnictwa wojskowego Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 zostało 
wyróżnione medalem Dziedzictwa Kresów Wschodnich, który przypięty został do sztandaru TPPW. Uroczystość 
zakończyło wspólne odśpiewanie Roty oraz  występ uczniów Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II 
stopnia im. M. Karłowicza.                                                                                                                hm. Urszula Kocikowska 

4.  WAŻNE INFORMACJE: 
 

13 STYCZNIA 2018 r. – ZBIÓRKA NOWOROCZNA WIELKOPOLSKIEJ RADY KRĘGÓW 
STARSZYZNY HARCERSKIEJ I SENIORÓW  MIEJSCE – Września  

Gospodarze spotkania – Instruktorski Krąg Seniorów „Azymut”  w Wrześni - przedstawili 
następujący przebieg zbiórki: 

                 Miejsce zbiórki: Restauracja Margeritta Września ul. Rynek 24. 
Program: 
godz.  9.00. -   9.45.  Przyjazd uczestników sprawy organizacyjne. 
Godz.10.00 -  11.30. Zwiedzanie Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich i Fary                                                       
godz. 11.30. - 11 45. Wspólne zdjęcie na schodach przed kościołem (w razie niepogody   w lokalu) 
godz. 12.00. - 12.40  Występy zuchów i harcerzy wrzesińskiego hufca 
godz. 12.40. - 14.30  Obrady WRKSISH 
godz. 14.30 – 15.00  Obiad 
godz. 15.00 – 16.00   cd. Obrad 
godz. 16.00 –              zakończenie zbiórki krąg pożegnalny. 

Z poszczególnych Kręgów prosimy zgłaszać po 2 osoby do hm. Gabrysi Jaskulskiej – tel. 603-174-200 do 
dnia 05 stycznia 2018 r.., z zaznaczeniem ilości osób jadących z Poznania autokarem - koszt spotkania 
30 zł od osoby, koszt przejazdu autokarem – 20 zł od osoby (płatne w autokarze). Zbiórka – Plac 
Mickiewicza w Poznaniu godz. 8.15 , wyjazd godz.8.30.  Jednocześnie informujemy, że również osoby 
zgłoszone, które nie wezmą udziału w zbiórce będą musiały uiścić podane wyżej koszty. 
 

Druhny i Druhowie   Komendanci Kręgów 
W imieniu Komendy Wspólnoty pragnę Państwa zaprosić na Spotkanie Opłatkowe, które 
odbędzie się 27 stycznia 2018 roku o godzinie 11.00 w Wągrowcu w restauracji "Łowisko nad 
Rozlewiskiem"  Słowa podziękowania kieruję w stronę Kręgu Starszyzny Harcerskiej i Seniorów 
"Damy Radę", który podjął się organizacji spotkania. 
Koszt jednego uczestnika to 35 złotych. Kwotę tę proszę wpłacać na konto druha Marka do 15 

stycznia 2018 . Dokonanie wpłaty będzie potwierdzeniem udziału w Noworocznym spotkaniu Wspólnoty. 
Numer konta 11 1320 1537 0959 2184 1000 0002 
Druhowie Komendanci, proszę o przekazanie tej informacji w Kręgach. 
Czuwaj 
Iwona Milas Komendantka Wspólnoty 
 

PROGRAM SPOTKANIA:  
DO GODZ. 9.50  PRZYJAZD DO DOMU KULTURY W WĄGROWCU  UL. KOŚCIUSZKI  k/Szpitala 
     GODZ. 10.00  KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK  - zespól dziecięcy  
     GODZ. 10.45  PRZEJAZD DO OŚRODKA  ŁAZY K/WĄGROWC – ŁOWISKO NA ROZLEWISKIEM  
     GODZ. 11.15  ROZPOCZĘCIE OBRAD  
     GODZ. 14.30  OBIAD  
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     GODZ. 15.00  KRĄG POŻEGNALNY , WYJAZD  
Dla środowisk poznańskich i zainteresowanych osób Wielkopolska Rada organizuje transport 
autobusem . Koszt przejazdu autokarem – 20 zł od osoby (płatne w autokarze). Zbiórka – Plac 
Mickiewicza w Poznaniu godz. 8.15 , wyjazd godz.8.30 Zgłoszenia hm. Paweł Napieralski (605111335) 
do dnia 24 stycznia br.  
                                                                                           ORGANIZATOR SPOTKANIA : hm. Marek Urbanowicz  
 
 

 XXVII KRAJOWY ZŁAZ SENIORÓW ZHP GDAŃSK 2018.  

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.  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 lub 

kierownicy Referatów Seniorów w terminie do 20 stycznia 2018 r. 

PROPONOWANY PROGRAM: 
Dzień pierwszy:  sobota 11 sierpnia: 
przyjazd, zakwaterowanie uczestników do godz. 17,00 
17.30 – zebranie organizacyjne 
18.00 – obiadokolacja 
20.00 – ognisko na plaży w Jelitkowie (należy zabrać, peleryny, pałatki do siedzenia na piasku). 
Dzień drugi:  niedziela 12 sierpnia 
7.00 – śniadanie 
10.00 – msza św. w Bazylice Mariackiej, zwiedzanie Bazyliki 
12.00 – spacer po Głównym Mieście, harcerskie miejsca pamięci, 
przerwa na kawę, lody. 
14.00 – obiad 
15.30 – zwiedzanie miasteczka zlotowego, Dzień Regionów – odwiedziny 
w Gniazdach Zlotowych,  
19.00 – kolacja  
20.00 – wieczór do dyspozycji drużyn złazowych 
Dzień trzeci:  poniedziałek 13 sierpnia:  
7.00 – śniadanie, 
9.00 – spacer drużynami przez Gdańsk: Pomnik Harcerski, Ratusz Staromiejski, pomnik astronoma 
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Jana Heweliusza, Wielki Młyn, kościół pw. św. Katarzyny - grób Jana Heweliusza, kościół pw. św. 
Brygidy – Bursztynowy Ołtarz, Poczta Polska w WM Gdańsku. 
11.00 – spacer nad Motławą, most zwodzony, Jarmark Dominikański,   przerwa kawowa, 
14.00 – obiad, 
15.00 – wycieczki do wyboru na trasach: 
              1. Oliwa – katedra, Park Oliwski, Stary Młyn, Ogród Botaniczny  
              2. Gradowa Góra - Centrum Hevellianum 
              3. Europejskie Centrum Solidarności, Sala BHP Stoczni Gdańskiej 
              4. Dolne Miasto i gdańskie forty 
              5. Wrzeszcz – szlakiem Polonii Gdańskiej w WM Gdańsku 
              6. Nowy Port - Tunel pod Martwą Wisłą na Westerplatte, Amber Stadion,  
              7. Sopot – dla wielbicieli znanych szlaków 
18,00 – kolacja 
20,00 – Harcerski Koncert 
 
Dzień czwarty:   wtorek,14 sierpnia: 
7,00 – śniadanie 
10,00 – Muzeum II Wojny Światowej  
14,00 – obiad 
15,00 – spacerowo, plażowo, tańczące popołudnie w Jelitkowie 
18,00 – kolacja 
20,00 – ognisko  
Dzień piąty:  środa 15 sierpnia: 
7,00 – śniadanie, wykwaterowanie 
- msza św. 
- zakończenie Zlotu 
- obiad, wyjazd uczestników 
 
Szczegóły zakończenia Zlotu są na dzisiaj nieznane, dlatego podamy je w następnym komunikacie. 
Warunki i terminy płatności oraz nr konta bankowego podane w komunikacie nr 1 nie uległy 
zmianie. Prosimy o zachowanie terminów tam określonych. 
Przy liście zgłoszeń należy podać nr wybranej trasy wycieczkowej planowanej w poniedziałek po 
południu.  
Uczestnicy, którzy zechcą przyjechać dzień wcześniej lub dzień później odjechać, powinni zaznaczyć 
to na liście zgłoszeniowej. Cena jednego dodatkowego noclegu wynosi 40 zł i regulowana będzie 
opłatą na miejscu.  
Zwrot wpłat: 
Rezygnacja uczestnictwa zgłoszona do 10 lipca 2018 r. - zwrot 50 % zaliczki. 
Rezygnacja dokonana po 10 lipca 2018 r. nie będzie rozpatrywana. Seniorów w terminie do 20 
stycznia 2018 r. 

                                                                                                                                                hm. Bogdan Radys 
                                                                                                              kierownik Wydziału Seniorów GK ZHP 
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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                                                         

 

 

 

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 w Seniorze styczniowym . 
   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. 
 

6. W S P O M N I E N I E   O   Z M A R Ł Y C H : 

 Druh Harcmistrz Bronisław Walkowiak urodził się 2 września 1931 
roku w Kórniku i całe swoje życie związał z Kórnikiem. Tutaj uczęszczał do Szkoły 

Podstawowej, w Kórniku uczył się rymarstwa u miejscowego rzemieślnika, a w 1949 roku 
został czeladnikiem zawodu rymarz-siodlarz. Całe życie - później już jako mistrz - pracował 
w swoim zawodzie w małym warsztacie przy domu. Żył dla rodziny i społeczeństwa. Od 
najmłodszych lat interesowało go harcerstwo. Jako 7 latek w 1938 roku wstąpił do 
Wilczków - odpowiednik naszych zuchów. 
Po wojnie druh Bronek wstępuje do 4 DH im. ks. J. Poniatowskiego i oddaje się swojej pasji. 
Jest wierny jednej drużynie - Czarnej Kórnickiej Czwórce. Pełni w niej różne funkcje: od 

zastępowego do drużynowego - drużynowym jest 40 lat (od 1949 do 1989 roku). Zdobywa kolejne harcerskie i 
instruktorskie stopnie - od młodzika do harcmistrza, który to stopień otrzymał 17 listopada 1969 roku. Za jego 
sprawą następuje w 1958 roku ponowne odrodzenie harcerskiej Orkiestry Dętej. Kiedy drużyna rozrasta się druh 
Bronek tworzy w 1972 roku Środowiskowy Szczep Harcerski z drużynami specjalnościowymi: Orkiestrą Dętą 
i Drużyną Pożarniczą. W ramach Harcerskiej Akcji Letniej dla swojej drużyny organizuje wiele obozów: wspomnę, 
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że jako 19 latek jest organizatorem pielgrzymki rowerowej do Częstochowy, są też obozy w Sierakowie, Karpaczu, 
Zakopanem, Pobierowie. W czasie, kiedy kórnickie harcerstwo należało do hufca Śrem druh Bronek pełnił funkcję 
Komendanta Ośrodka ZHP. W Hufcu Kórnik był członkiem Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich, a w Chorągwi 
Poznańskiej ZHP członkiem Rady Chorągwi. Za swoją pracę i zasługi był doceniany i odznaczany medalami, 
krzyżami, listami gratulacyjnymi.  
25 sierpnia 2017 roku druh Bronek zakończył swą ziemską służbę i odszedł na wieczną wartę... Będziemy 
wspomnieniami wracać do niejednej, wspólnej harcerskiej przygody, a już na pewno będziemy myślami z Tobą 
Bronku 22 lutego w Dzień Myśli Braterskiej. Żegnamy Ciebie Bronku w głębokiej zadumie słowami harcerskiej 
piosenki ”(…) przy innym ogniu, w inną noc - do zobaczenia znów”. 
                                                                                                                                                               hm. Krystyna Antkowiak 
                                                                                                                                                  Komendantka Hufca ZHP Kórnik 
 

7.     Z   K A R T   H I S T O R I I : 
 
SPOTKANIE PO LATACH DAWNYCH I OBECNYCH HARCERZY  W dniu 14 

września 2017r. miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy poświęconej leszczyńskiemu 
harcerstwu w latach 1920 -1949. Miejscem wystawy było Archiwum Państwowe w Lesznie. 
Prezentowane były między innymi dokumenty archiwalne, fotografie, slajdy oraz kroniki z 
tamtych lat. Razem z Archiwum Państwowym i ZHP ekspozycję pt. „Leszczyńskie harcerstwo w 
latach 1930-1949” zorganizowała Leszczyńska Fundacja Kultury. Wystawa została objęta 
honorowym patronatem sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana 

Dziedziczaka i prezydenta Leszna Łukasza Borowiaka. W otwarciu wystawy brało udział około 100 osób. Byli na 
nim prezydent Leszna Łukasz Borowiak i jego zastępca, przedstawiciele Hufca ZHP w osobie hm. Wojciecha 
Jędrzejczaka oraz Przewodniczącego Komisji Historycznej hm. Franciszka Spychały, wojska, policji, Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku i innych organizacji społecznych i instytucji. Głównymi i najważniejszymi uczestnikami byli dawni 
harcerze. Byli również obecni i nadal aktywni Seniorzy Starszyzny Harcerskiej, instruktorzy ZHP nie tylko z Leszna i 
okolic, także z Bojanowa, czy innych miast. Były również rodziny już nie żyjących harcerzy. Na spotkaniu mówiono 
o tym, jak powstało leszczyńskie harcerstwo. Początki powstania harcerstwa w Lesznie to założenie Pierwszej 
Drużyny im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w styczniu 190r. przy męskim gimnazjum. Jej drużynowym był 
Stanisław Witkowski. Od 1921r. zaczęto tworzyć drużyny żeńskie – pierwsze z nich powstały przy seminarium 
żeńskim. Tuż po drugiej wojnie światowej leszczyńskie harcerstwo zaczęło się reaktywować – powstały 4 drużyny 
żeńskie i 8 męskich. Uczestnicy spotkania wspominali swoje młode lata, przygody, przeżycia na obozach, zlotach, 
biwakach, opowiadali o harcerskich przyjaźniach. Wspominano komendanta Hufca hm. Jana Kuczkowskiego, 
drużynowych, zastępowych, nieżyjących harcerzy – również tych zamordowanych w czasie wojny przez 
hitlerowców m.in. w Katyniu. Wiele harcerskich wspomnień przytoczyła druhna Eugenia Sternal oraz 98-letni hm. 
Bogdan Jankowski, najstarszy uczestnik spotkania. Mówił on: „Do harcerstwa wstąpiłem w 1932r. Byłem w 
Pierwszej Leszczyńskiej Drużynie, mam mnóstwo wspomnień z tego okresu. Wtedy niejednokrotnie harcerstwo 
funkcjonowało w warunkach spartańskich. Zdarzało się, że na obozy harcerskie jeździliśmy wagonami 
towarowymi, ale to nas tylko zahartowało na dalsze lata.” Swoje przygody harcerskie wspominali również 
pozostali uczestnicy uroczystości – dr. Marian Misiak, dr. Stefan Grys, dh. Eugenia Kowalska oraz wiele innych 
osób.  
Wystawa  „Leszczyńskie harcerstwo w latach 1930-1949” w Archiwum Państwowym w Lesznie czynna była do 
końca października. W sobotę dnia 16 września pokazywana była przed stadionem żużlowym podczas festynu 
„Aktywne Obywatelskie Leszno”. Wystawę zwiedzili zacni obywatele Leszna. Był prezydent Miasta,  sekretarz 
stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Dziedziczak, liczne grono środowisk społecznych, Stowarzyszenie 
Przyjaciół Harcerstwa przy Hufcu Leszczyńskim ZHP, zuchy, harcerze, młodzież szkolna oraz całe rodziny z dziećmi. 
                                                                        hm. Franciszek Spychała 
  

WYDAWCA  BIULETYNU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOKONYWANIA SKRÓTÓW I KOREKTY NADSYŁANYCH TEKSTÓW I 
NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ICH TREŚĆ. 


