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      NUMER 142(1)2018                                                    STYCZEŃ  2018 

 

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

                                                                             

             pwd. Jolanta Sienicka   (KSH OWAR)                   hm. Walenty Kupczyk  (KSH OWAR) 

Z OKAZJI  85 URODZIN  PREZYDIUM WIELKOPOLSKIEJ RADY KSHiS SKŁADA 
NAJSERDECZNIEJSZE  ŻYCZENIA WSZYSTKIEGO CO NAJLEPSZE I DALSZEJ WYTRWAŁOŚCI 

W SŁUŻBIE HARCERSKIEJ . 
 

2.   Z  ŻYCIA  KRĘGÓW : 
SZLACHETNA PACZKA W PILE. Z inicjatywy 

28 DSH im. Anny Zawadzkiej przy IV szczepie ZHP "Zawiszacy" i 
drużynowej hm. Katarzyny Wojciechowskiej Harcerski Krąg 
Seniorów "Wierna Brać" przystąpił do akcji "Szlachetna paczka". 
Zorganizowano zbiórkę niezbędnych rzeczy potrzebnych dla 
osoby wybranej przez Sztab  akcji. Były to artykuły spożywcze jak 
herbata, kawa Inka, cukier, mąka itp., podstawowe artykuły do 
higieny osobistej jak proszki, płyny, szampony itp. Sztab akcji 
zaproponował nam p. Aleksandrę, która zażyczyła sobie maszynę 
do pisania, ponieważ pisze wiersze. Po dość długich 
poszukiwaniach znalazły się aż dwie maszyny i cały karton 
papieru ksero. Pani Ola jest osobą niepełnosprawną porusza się 
na wózku inwalidzkim, ma 84 lata. Paczki były podzielone na 
poszczególne asortymenty i pięknie zapakowane.  Z wizytą do 
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pani Aleksandry udaliśmy się  9 grudnia br. z przedstawicielem sztabu, który wcześniej uzgodnił wizytę z p. Olą. W 
delegacji uczestniczyli: inicjatorka akcji hm. Katarzyna Wojciechowska, z-ca komendanta Hufca hm. Bożena 
Wojciechowska, przewodnicząca HKS Wierna Brać" hm. Maria Trzyna, członkowie Kręgu Olga Filarowska, hm. 
Mieczysław Filarowski i zuchna Julka z 4 GZ  " Leśna Brać". Wizyta u p. Oli przebiegała  bardzo radośnie. Starsza 
pani bardzo się ucieszyła z wizyty darczyńców, na co dzień nie widuje bowiem zbyt wielu ludzi. Od razu zaczęła 
opowiadać o swoim bogatym w ciekawe wydarzenia życiu. Kiedy przeszliśmy do otwierania paczek pani Ola 
powiedziała "co to za skarby". W międzyczasie Julka zaśpiewała  "Jest taki dzień", wszyscy bili brawo i widać było, 
że obdarowanej podobał się występ. Kiedy pani Aleksandra zobaczyła dwie maszyny do pisania, które otrzymała, 
powiedziała "nie wiem, dzisiaj spania nie będzie", ucieszona, że w końcu będzie miała na czym pisać swoje wiersze. 
W pewnym momencie pani Ola powiedziała "jesteście bardzo, bardzo kochani". Po otrzymaniu wykonanej 
własnoręcznie przez darczyńców kartki z życzeniami, pani Aleksandra odwdzięczyła się wierszykiem: " Wszystko co 
Was rozwesela, czego żąda serce Wasze, niech Wam dobry los udziela, takie są życzenia me". "Śliczne" powiedziała 
pani Ola, gdy zobaczyła komplety szalików, czapek i rękawiczek na zimę. Po rozpakowaniu wszystkich paczek pani 
Aleksandra powiedziała: "To już nie jest pomoc, to już jest coś więcej". Spotkanie skończyło się w miłej atmosferze, 
odeszliśmy  żegnani wdzięcznością samotnej kobiety i z uczuciem dobrze spełnionego uczynku. 
   To spotkanie pozostanie długo w naszej pamięci.                                                                                        hm. Maria Trzyna 

 

ZBIÓRKA WIGILIJNA KRĘGU STARSZYZNY HARCERSKIEJ „LESZCZYNA” W 
LESZNIE.     Dnia 12 grudnia 2017r. na Zbiórce Wigilijnej Kręgu Starszyzny Harcerskiej 

„Leszczyna” w Lesznie, w lokalu „Cela pod Różą” spotkali się członkowie tego kręgu wraz z 
gośćmi: prezydentem Miasta Leszno – panem Łukaszem Borowiakiem, przewodniczącym 
Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa Hufca ZHP Leszno – hm. Tomaszem Żurkiem oraz 

Komendantem Hufca ZHP Leszno – hm. Rafałem Maćkowiakiem. Goście pierwsze kroki skierowali do stołu, na 
którym rozłożono kronikę harcerską ze zdjęciami z lat 1945-1949 oraz pięknie prowadzone kroniki aktualne, 
wszystkie one wzbudziły podziw gości. Zapalono świecowisko przy dźwiękach piosenki „Już rozpaliło się ognisko”, 

po czym Komendantka Kręgu 
„Leszczyna” – hm. Stefania 
Wajman poprosiła o uczczenie 
minutą ciszy harcerzy, którzy 
odeszli na Wieczną Wartę. 
Wspominając Ich odśpiewano 
modlitwę harcerską „O Panie 
Boże, Ojcze Nasz”. Zaproszeni 
goście zabrali głos gratulując 
seniorom dobrej formy, dziękując 
za ich pracę i życząc wielu 
dalszych sukcesów. Cześć 
artystyczną zapewniły druhny hm. 
Stefania Wajman, HR Aleksandra 

Stachowska i pwd.  Marianna Juchnowicz odczytując okolicznościowe wiersze. Podzielono się opłatkiem składając 
sobie życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz siły w stąpaniu po harcerskiej drodze. Kolędy i piosenki 
harcerskie śpiewane z sercem przez wszystkich uczestników oraz przyjacielskie rozmowy umiliły dalszą część 
świątecznej zbiórki. Jak zwykle pyszny poczęstunek zapewnił świetny nastrój i z żalem pieśnią pożegnalną 
zakończyliśmy kolejne wigilijne harcerskie spotkanie.                                                                 hm. Stefania Wajman  
                                                                                                     

WIGILIJNE SPOTKANIE TRZECH HARCERSKICH POKOLEŃ ZIEMI 
KOLSKIEJ. 17 grudnia 2017r. wzorem lat poprzednich, kolscy seniorzy w Spotkaniu Opłatkowym 

uczestniczyli wspólnie z członkami Komendy Hufca oraz instruktorami  - drużynowymi. Zaproszonymi 
przez Komendanta Hufca gośćmi byli ponadto przedstawiciele władz samorządowych miasta i 

powiatu, organizacji społecznych oraz członkowie Hufcowej Rady Przyjaciół Harcerstwa. Spotkanie to miało 
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szczególny charakter, ponieważ właściwie było spotkaniem trzech pokoleń, czyli trzech grup metodycznych ZHP, 
gdyż oprócz już wymienionych: starszyzny harcerskiej i seniorów, szczególnymi uczestnikami spotkania była 14 – 
osobowa grupa wędrowników z 1 D.W. przy LO i 2 D.W. przy ZSEA w Kole. Byli to harcerze z nowo zdobytym 
stopniem instruktorskim przewodnika/przewodniczki. Tradycyjny nasz scenariusz spotkań wigilijnych został 
poszerzony o bardzo ważny punkt - po oficjalnym rozpoczęciu i wniesieniu Betlejemskiego Światła Pokoju oraz 
krótkim przypomnieniu przez Z-cę Komendanta jego historii, wprowadzony został Sztandar ZHP, na który zgodnie z 
obowiązującym ceremoniałem wymieniona grupa wędrowników złożyła Zobowiązanie Instruktorskie odebrane 
przez Komendanta hm Leonarda Jaroszewskiego przy asyście drużynowych obu drużyn oraz opiekunów prób 
przewodnikowskich, którymi byli seniorzy. Po wręczeniu granatowych podkładek i książeczek instruktorskich, 
młodzi instruktorzy z nieukrywaną satysfakcją i radością, przy dźwiękach gitary, zaśpiewali gromkim głosem 
„Piosenkę instruktorską ”. Potem były gratulacje, życzenia i podziękowania. Satysfakcję w tym momencie odczuwali 
również seniorzy, którzy pracując przez rok z tymi młodymi ludźmi pomogli im z pewnością w pełni zrozumieć i 
doświadczyć, że „harcerzem się nie bywa, lecz jest się nim do końca życia”. Po tym miłym, typowo harcerskim 
akcencie, wszyscy uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do udziału w tradycyjnej już części spotkania. Były 
wystąpienia gości, zbiorowe  i indywidualne życzenia, serdeczne uściski i całuski podczas dzielenia się opłatkiem, 
kolędy, no i oczywiście stół zastawiony tradycyjnymi, wigilijnymi daniami. To miłe, wręcz rodzinne spotkanie,  
zakończyliśmy wspólnym kręgiem i „Bratnim słowe ”.  Następny dzień (18 grudnia) był dniem umieszczania na 
grobach zmarłych instruktorów zniczy zapalonych od Betlejemskiego Światła Pokoju. W akcji tej uczestniczyli 
również przedstawiciele trzech pokoleń.                                                                                         hm Alina Olejnik                                                                                     

ZBIÓRKA DRUHEN I DRUHÓW HARCERSKIEGO KRĘGU SENIORÓW "Wierna 
Brać" w Pile w dniu 20 grudnia 2017 roku miała uroczysty charakter, ponieważ spotkaliśmy się 

przy wigilijnym stole. Zanim jednak zasiedliśmy do stołu dh komendant Hufca ZHP w Pile hm. 

Grzegorz Rzymski wraz z z-cą komendanta hm. 
Bożeną Wojciechowską przekazali  BETLEJEMSKIE 
ŚWIATŁO POKOJU na ręce przewodniczącej Kręgu 
hm. Marii Trzyna. Druh Grzegorz odczytał tegoroczne 
przesłanie "W TOBIE JEST ŚWIATŁO". Przekazanie 
Betlejemskiego Światła stało się już piękną harcerską 
tradycją, to znak braterstwa, jedności i pokoju. 
Przekazywane jest ono tam, gdzie ludzie czekają na 
symbol ciepła, pokoju i nadziei. Dzięki harcerzom 
Światło dociera do rodzin, szkół, kościołów, urzędów, 
instytucji... Następnie wszyscy uczestnicy odpalili 
swoje lampiony, aby zanieść je do swoich domów, a 
także zaprzyjaźnionych osób. Tradycyjnie 
podzieliliśmy się opłatkiem, wsłuchując się w życzenia płynące prosto z serc.  Zasiedliśmy do pięknie nakrytego 
stołu zastawionego tradycyjnymi potrawami przygotowanymi przez uczestników. Był barszcz, pierogi z kapustą i 
grzybami, śledzie i różnego rodzaju sałatki, był makowiec, piernik i drobne pierniczki. Nie obyło się bez 
kolędowania. Harcerskim Kręgiem zakończyliśmy ten wspaniały wieczór.  
                                                                                                                                                                              hm. Maria Trzyna                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI   U „SZÓSTAKÓW”. Święto Trzech Króli jest najbardziej uroczystym 

dniem w  kalendarzu Harcerskiego  Kręgu Seniorów „Szóstacy” im. Tadeusza 
Kościuszki przy Hufcu ZHP Poznań – Jeżyce, bowiem  od wielu lat tego dnia 
spotykamy się na uroczystej zbiórce opłatkowej.  Data  Święta Trzech Króli  od 
1932r. jest  ściśle związana z historią  6 PDH oraz powstałego później VI Hufca 
Poznań – Winiary, których tradycje staramy się kontynuować.  Także w tym roku 
zebraliśmy się  6 stycznia  o godz. 16-tej w  okolicznościowo udekorowanej sali  
naszego Domu Harcerza,  w pełnym umundurowaniu i przy uroczyście nakrytych 

stołach. Towarzyszyli  nam zaproszeni   goście w osobach   hm.  Pawła Napieralskiego – Przewodniczącego WRHKS 
oraz  jego Zastępczyni phm. Barbary Król. Miło nam było również  gościć rodziny naszych  długoletnich i  
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niezapomnianych instruktorów:   Michała Łagodę - syna  hm. Teodora Łagody  - Komendanta VI Hufca Poznań – 
Winiary i jednego z inicjatorów budowy Domu Harcerza  oraz jego siostrę Marię , a także Stanisława Basińskiego (z 
żoną Anią) – syna  hm.   Tadeusza Basińskiego, jednego z  budowniczych tegoż obiektu. Oficjalna  część zbiórki 
rozpoczęła się na komendę dh. Tadeusza Theussa,  wprowadzeniem  naszego sztandaru przez poczet sztandarowy 
oraz wniesieniem przez dh. Hanię  Kuźmę latarenki ze Światłem Betlejemskim, które przetrwało u Hani od 17 
grudnia 2017r.  kiedy to odbyła się uroczystość przekazania tego Światełka  przez harcerzy mieszkańcom Poznania. 
Poczet sztandarowy powitany został kolędą, a następnie wszyscy odśpiewaliśmy hymn harcerski.  W dalszym 
ciągu  odczytany został rozkaz nr 1/2018 Komendanta Kręgu hm. Bogusława Olejniczaka, w którym podkreślona 
została wyjątkowość  dzisiejszej zbiórki, tak ze względu na szczególny charakter Święta Trzech Króli, jak i na 
szczególne okoliczności związane z 2018r. W tym roku bowiem przypada 70- lecie oddania do użytku naszego 
Domu Harcerza, który poświęcony został 20 czerwca 1948r. W rozkazie podkreślona została rola  jaką odegrali 
inicjatorzy budowy, ale przede wszystkim harcerze i ich rodzice, którzy własnymi siłami i bez żadnej dotacji 
zewnętrznej postawili budynek, który od 70 lat (niestety, z przerwami) służy harcerzom.  W rozkazie oddany został 
hołd budowniczym DH,  z których wielu jest do dzisiaj członkami naszego Kręgu. 

      
Po  zakończeniu części oficjalnej zbiórki sztandar został wyprowadzony, a  my przystąpiliśmy do dalszej  części  
spotkania, a przede wszystkich do złożenia naszym gościom i sobie życzeń noworocznych.  Dzieląc się opłatkiem 
wszyscy wszystkim życzyli tego co najlepsze w Nowym Roku,  a zwłaszcza zdrowia i pomyślności. Po życzeniach 
przyszedł czas na śpiewanie kolęd. Śpiewaliśmy je przy dźwiękach  akompaniamentu na żywo  w wykonaniu 
naszych druhów Bogusia Olejniczka i Edzia Bręczewskiego (gitary) oraz Andrzeja Kornatowskiego (akordeon).  Przy 
okazji wypiliśmy kawę oraz posililiśmy się słodyczami i owocami, którymi były zastawione stoły. W  jednej z 
krótkich przerw  dh. Basia Nowacka przeczytała kilka  okolicznościowych wierszy ks. Jana Twardowskiego, co 
spotkało się z  bardzo pozytywnym odbiorem zebranych. Był też moment  ważny, kiedy to głos zabrał dh. Tadeusz 
Theuss – członek naszego Kręgu i Przewodniczący Komisji Historycznej Hufca, który nawiązując do rocznicy 70-
lecia DH, poinformował zebranych, że Komisja Historyczna przygotowała opracowanie  p.t. „Dom Harcerza na 
Winiarach w Poznaniu”. Pierwsze trzy egzemplarze tego opracowania zostały wydrukowane z przeznaczeniem dla  
naszych gości: hm. Pawła Napieralskiego, który jest również Przewodniczącym Komisji Historycznej Komendy 
Chorągwi oraz dla Rodzeństwa Łagodów i Stanisława Basińskiego. 
Głos zabrał także dh. Paweł Napieralski, który podziękował za otrzymaną broszurkę, zapewnił, że postara się 
pomóc w jej publikacji oraz powiedział kilka ciepłych słów pod adresem naszego Kręgu. Jeszcze na koniec  
zaśpiewaliśmy kilka piosenek harcerskich i trzeba było zbiórkę zakończyć. Pożegnaliśmy się w kręgu, w środku 
którego ustawiona została jeszcze płonąca Światłem Betlejemskim latarenka. O zagaszenie Światełka dh 
Komendant Olejniczak poprosił Przewodniczącego WR KSH i S dh Pawła Napieralskiego, który ze wzruszeniem 
podjął się tej czynności, bowiem jak sam powiedział, to on był współorganizatorem uroczystości 17 grudnia 2017r. 
i sam przekazywał  Światło Betlejemskie najpierw harcerzom, a potem mieszkańcom miasta. Po odśpiewaniu 
pieśni „Ogniska już dogasa blask” uścisnęliśmy sobie ręce w „iskierce”  i rozeszliśmy się,  pełni wiary w pomyślność 
Nowego Roku i nas wszystkich oraz naładowani pozytywną energią.                              Krystyna Strażyńska Frydrych  
                                                                                                                                     

KRĄG „BEMAK” ŚRODOWISKA SZESNASTAKÓW tym razem swoją – trzydziestą siódmą już 

Noworoczną Wieczorynkę świętował dnia 6 stycznia 2018r. w gościnnych progach Domu Polonii przy Starym 
Rynku w Poznaniu. Uczestniczyło w niej ponad 50 osób – w tym gość hm. Marek Urbanowicz – członek prezydium 
Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów oraz opiekun Kręgu „BEMAK” z ramienia tej Rady. 
Przekazał on serdeczne życzenia od wszystkich członków prezydium, w tym od Przewodniczącego Rady – hm. 
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Pawła Napieralskiego.  Przechowane od dnia otrzymania na mszy św.  dnia 17 grudnia 2017r. Betlejemskie Światło 
Pokoju rozświetliło spotkanie, podczas którego przy akompaniamencie fortepianu popłynęły gromkim głosem 
śpiewane kolędy i harcerskie piosenki. Po obejrzeniu wyświetlanych zdjęć z obozu harcerskiego drużyn 16 PDH i 
29 PDH z 2017r. który członkowie Kręgu odwiedzili w lipcu 2017r. oraz wesołych wspomnieniach o tym obozie  – 
podzielono się opłatkiem. Przy słodkim poczęstunku miło upływało spotkanie, a jego dodatkowym, bardzo 
uroczystym punktem było złożenie życzeń urodzinowych wraz z upominkiem wieloletniemu drużynowemu, 
szczepowemu i byłemu komendantowi Kręgu „Bemak” – hm. Bogusławowi Kowalczykowi, który obchodził 86-ste 
urodziny. Odśpiewano Mu serdecznie „Sto Lat”.  Wieczorynka trwała do późnych godzin wieczornych, po czym jej 
uczestnicy zadowoleni i wyśpiewani rozeszli się do domów.                                                            phm. Bogdan Kucharski 

                                                       

SPOTKANIE BOŻONARODZENIOWE KREGU SENIORÓW W STĘSZEWIE.  W dniu 

9-01-2018r. odbyło się spotkanie Bożonarodzeniowo Noworoczne Kręgu Seniorów ze Stęszewa, na 
którym gościem honorowym był hm. Paweł Napieralski. Spotkanie otworzył druh Jacek Górny, który 
złożył wszystkim życzenia 

noworoczne na rok 2018, po czym przy kawie i 
słodkościach rozpoczęły się rozmowy i 
wspomnienia z wycieczek i różnych  innych 
spotkań które dobyliśmy w ubiegłym roku. 
Głos zabrał również hm. Paweł Napieralski, 
który  przedstawił kilka spraw z działalności 
harcerstwa oraz dotyczące uczestnictwa w 
złazach organizowanych dla harcerzy seniorów 
i zachęcał do uczestniczenia w tych złazach nas 
- seniorów ze Stęszewa. Choć nie gościliśmy na 
tego typu imprezach - trzeba w końcu 
przełamać lody i dołączyć do uczestników tych złazów. Na spotkaniu od czasu do czasu był przerywnik muzyczny -
druh Jacek akompaniował na gitarze śpiewającym piosenki  uczestnikom spotkania. Na zakończenie utworzyliśmy 
tradycyjny harcerski krąg i tym akcentem zakończyło się świąteczne spotkanie. 
 

SPOTKANIE NOWOROCZNE W ŚMIGLU. W dniu 11 stycznia odbyło się spotkanie 

noworoczne Kręgu Starszyzny Harcerskiej i Seniorów im Księcia Józefa Poniatowskiego w Śmiglu. W 
spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Urzędu Gminy i Komendy Hufca. Ciekawą gawędę o obozach i 
biwakach organizowanych w okresie powojennym wygłosił druh profesor phm. Tadeusz Mendel. 
Komendant Hufca pwd. Oskar Walkowiak wręczył nominacje na stopień     

  
przewodniczki druhnom Danucie Sadowskiej, Grażynie Bosy i Janinie Gucińskiej. Jak zwykle śpiewano kolędy i 
piosenki harcerskie oraz wspominano minione lata. Komendant Kręgu hm. Andrzej Kluczyński przedstawił plan 
pracy Kręgu na rok 2018. Spotkanie zakończono w Kręgu Harcerskim. Przed południem przedstawiciele Kręgu 
wzięli udział w uroczystościach związanych z 99 rocznicą wymarszu kompani Śmigielskiej na Powstanie 

Wielkopolskie.                                                                                                                                                                      ( J.G.) 
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   KOLĘDOWANIE  „WESZŁO NAM W KREW”. Kolejny raz, w 

dniu 15 stycznia br. harcerze seniorzy KSH „10 PDH” i KSH „Wiarusy”  odwiedzili pensjonariuszy 
Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Konarskiego w ramach Bożenarodzeniowego kolędowania. 
O godz. 11-tej  świetlica DPS wypełniła się pensjonariuszami, na których oczekiwały już seniorki i 
seniorzy harcerscy ze Śródki. Program spotkania obejmował śpiewanie polskich kolęd oraz 
piosenek harcerskich zaproponowanych przez gospodarzy. Spotkanie kolędowe prowadzili pwd. 
Bogdan Kramer, pwd. Elżbieta Lik  oraz maestro – wirtuoz skrzypiec  hm. Wojciech Tokłowicz. 

Dużym urozmaiceniem, wywołującym ożywienie wszystkich uczestników spotkania, było zadawanie przez 

dh Wojciecha zagadek muzycznych składających się z tytułów piosenek harcerskich i kolęd, których fragmenty 
melodyczne wplecione były w muzykę utworu Mozarta „Eine Kleine Nachtmuzik”.  Okazało się, że odnalezienie 
melodii harcerskich piosenek i kolęd nie sprawiło większej trudności, bo wśród pensjonariuszy było kilka harcerek. 
Jedną z nich jest dh Zofia Maślak, która przyrzeczenie harcerskie składała w Teheranie (Iran) w 1942 roku. Druhna 
Zosia razem z rodzicami przedostała się z terenów  ZSRR w ramach akcji tworzenia się oddziałów Wojska Polskiego 
pod dowództwem gen. Andersa.  W bardzo miłej atmosferze zakończyło się nasze wspólne kolędowanie. Przy 
pożegnaniu zawsze słyszymy pytanie „kiedy znowu  przyjedziecie ?”. Obiecaliśmy, że w maju postaramy się znów 
odwiedzić pensjonariuszy. Od Dyrekcji Domu harcerze seniorzy otrzymali serdeczne podziękowanie.  
                                                                                Elżbieta Żymałkowska – Lik  pwd        foto. Andrzej Lik 
 

3.    R E L A C J E  „W TOBIE JEST ŚWIATŁO” - tak właśnie brzmi tegoroczne hasło 

Betlejemskiego Światła Pokoju, które corocznie od 1991r.  przekazywane jest przez Związek Harcerstwa Polskiego 
mieszkańcom Polski oraz do Rosji, Litwy, Ukrainy, Białorusi, Niemiec i Danii. Światło to odebrane przez 

austriackich skautów z Groty 
Narodzenia Pańskiego w Betlejem i 
przekazane polskim harcerzom 
wniesione zostało uroczyście w 
niedzielę, dnia 17 grudnia 2017r do 
poznańskiej Fary podczas mszy św. 
koncelebrowanej przez ks. biskupa 
Damiana Bryla, proboszcza Fary – ks. 
kanonika Mateusza Misiaka, ks. 
Szymona Stułkowskiego – rektora 
Seminarium Duchownego w 
Poznaniu, ks. Mateusza Kubiaka – z-
cy przewodniczącego Zespołu 
Duchowego przy Głównej Kwaterze 

ZHP oraz Kapelana Chorągwi Wlkp. ZHP – ks. pwd. Łukasza Konatowskiego. We mszy tej uczestniczyli między 
innymi przedstawiciele Miasta Poznania, radni miejscy, przedstawiciele służb mundurowych   oraz Komendant 
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Chorągwi Wielkopolskiej hm. Tomasz Kujaczyński. Po pięknym kazaniu wygłoszonym przez ks. Biskupa – z rąk Jego 
oraz Komendanta Chor. Wlkp. latarenki ze Światłem Betlejemskim odebrali Komendanci Hufców oraz zuchy, 
harcerze i seniorzy – łącznie 55 jednostek ZHP. Oprawę  muzyczną wydarzenia zapewniły dwie orkiestry – MPK z 
Poznania oraz harcerska z Mosiny. Po mszy św. przy dźwiękach marszu wszyscy przeszli na Stary Rynek, gdzie na 
stopniach Ratusza harcerze w asyście ks. Biskupa i hm. Tomasza Kujaczyńskiego  uroczyście przekazali 
Betlejemskie Światło Pokoju prezydentowi Miasta oraz mieszkańcom Poznania, a następnie rozwieźli je do 
kościołów, szpitali i instytucji.   Organizatorami tegorocznej uroczystości z ramienia ZHP była Komenda Chorągwi 
Wlkp. ZHP oraz Wielkopolska Rada Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów na czele z przewodniczącym hm. 
Pawłem Napieralskim, który czuwał nad sprawnym przebiegiem wydarzenia. Z Kręgu OWAR czynnie wspierali 
druha Pawła hm. Walenty Kupczyk oraz phm. Piotr Pers przygotowujący latarki ze Światłem Betlejemskim do ich 
przekazania harcerzom, a także phm. Barbara Król czytająca wprowadzenie do uroczystości, a następnie 
wywołująca jednostki ZHP odbierające Światło.  
                  hm. Urszula Kocikowska  foto: pwd. Marek Rajewski 

 

 
OBCHODY 99 ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO  rozpoczęły się  

tradycyjnie w Poznaniu dnia 26 grudnia  o godzinie  16.00, kiedy to na  Dworcu Letnim odbyła się coroczna 
inscenizacja przyjazdu  Ignacego  Jana   
Paderewskiego do naszego miasta. Przypomnieć 
należy, że to właśnie jego wizyta w stolicy 
Wielkopolski stała się impulsem  do wybuchu 
Powstania następnego dnia. Każdorazowo taka 
inscenizacja jest bardzo wyczekiwana przez 
mieszkańców  i stanowi jedną z  atrakcji  
programu obchodów Powstania. Poznaniacy 
bardzo chętnie  tego dnia przybywają na dworzec, 
żeby uczestniczyć w tym wydarzeniu.    Główne 
uroczystości przy poznańskim Pomniku 
Powstańców Wielkopolskich poprzedziła chwila 

zadumy  przy grobie Generała Stanisława Taczaka. O godzinie 10.15 na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan 
tradycyjnie w asyście harcerzy, złożone zostały wiązanki kwiatów i zapalone znicze na mogile tego pierwszego 
dowódcy Powstania. O godzinie 11.00 pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich złożyli wiązanki kwiatów 
przedstawiciele władz państwowych i samorządowych - między innymi marszałek Marek Woźniak, wicemarszałek 
Wojciech Jankowiak, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera jako przedstawiciel Andrzeja Dudy, 
prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak i jego zastępcy Maciej Wudarski oraz Mariusz Wiśniewski, poseł PiS 
Bartłomiej Wróblewski jako przedstawiciel marszałka Sejmu, starosta Jan Grabkowski i przewodniczący Rady 
Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz, a wyjątkowym gościem był wnuk generała Stanisława Taczaka. 
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Marszałek Marek Woźniak powiedział między innymi „Nasi przodkowie nie urodzili się bohaterami. Ale w 
godzinie prawdy nie zawahali się, poszli do walki i zwyciężyli. To byli zwykli ludzie. Tak niewiele razy w naszej 
historii możemy powiedzieć „chwała zwycięzcom”” i dodał „Mam nadzieję, że obchody 100. rocznicy będą 
naszym wspólnym manifestem pamięci o przodkach.” 

Na uroczystości tej nie mogło zabraknąć harcerzy Chorągwi Wielkopolskiej, której bohaterem są 
Powstańcy Wielkopolscy.  Drużyna Reprezentacyjna Chorągwi wystawiła kompanię reprezentacyjną, wartę 
honorową oraz służbę porządkową, byli również między innymi harcerze 100 PDH oraz wielu wielkopolskich  
hufców. Tradycyjnie harcerki i harcerze rozdawali rozety powstańcze. W obchodach z ramienia ZHP uczestniczyła 
Naczelnik ZHP hm. Anna Nowosad, a prowadzącym obchody był hm. Tomasz Kujaczyński - komendant Chorągwi 
Wielkopolskiej ZHP.  Po złożeniu pod Pomnikiem wiązanek kwiatów przez delegacje uczestniczące w uroczystości, 

wiązanki złożono także pod tablicami pamiątkowymi Franciszka Ratajczaka i Ignacego Jana Paderewskiego oraz 
przy Pomniku  15-go Pułku Ułanów Poznania.   Po przemarszu ulicami Poznania do Fary, o  godzinie 12.45  
rozpoczęła  się Msza święta w intencji powstańców, którą koncelebrował Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Grzegorz 
Balcerek. Wielkopolscy harcerze – Drużyna Reprezentacyjna Chorągwi Wlkp., członkowie Hufca ZHP Wolsztyn, 

poznańskich hufców – w tym seniorzy harcerscy 
spotkali się o godz. 15.00 na Apelu Pamięci pod 
Pomnikiem  Harcerzy nad Maltą, zaś o godzinie 
16.00 otwarty został obóz powstańczy na Placu 
Wolności, który stał się już stałym elementem 
obchodów rocznicy Powstania. Nie zabrakło na nim 
nowych atrakcji tj. między innymi  gry ESCAPE 
ROOM – tym razem pod nazwą „Skaut”, pojawiła się 
replika pojazdu pancernego ERHADT z 1919 roku - 
cennej zdobyczy powstańczej  sprzed 100 lat, której 
odtwórcą jest pan Stanisław  Orkach, były też 
naturalnych rozmiarów podświetlone figury 
Stanisława Taczaka, Józefa Muśnickiego oraz 
Ignacego Jana Paderewskiego, z którymi można było 
zrobić sobie zdjęcie.  Organizator obchodów zaprosił 
wszystkich na rozgrzewającą grochówkę 

przygotowaną przez harcerzy  i świeżo  wypieczony chleb z pamiątkową opaską rocznicową, który wydawany był 
przez członków grupy rekonstrukcyjnej w mundurach powstańczych.  

https://www.facebook.com/REPWLKPZHP/?fref=mentions
https://www.facebook.com/nowosad.ana?fref=mentions
https://www.facebook.com/tomasz.kujaczynski?fref=mentions
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Oprócz wielu innych atrakcji, tego samego dnia  o godzinie 19.00 w Auli Uniwersyteckiej Adama 
Mickiewicza odbył się uroczysty koncert pieśni powstańczych i najpiękniejszych  polskich kolęd w wykonaniu 
Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej  „Poznańskie słowiki”  pod dyrekcją Macieja Wielocha, na 
który to koncert zaprosił marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Byli na nim obecni również 

seniorzy harcerscy.  Następnego dnia – 
28 grudnia 2017r. przy słonecznej 
pogodzie pamięć Powstańców 
Wielkopolskich mieszkańcy 
Wielkopolski uczcili także w 
Warszawie. O godzinie 12.00  w 
kościele OO Dominikanów  p.w. Św. 
Jacka  odprawiona została Msza  
święta w intencji Powstańców 
Wielkopolskich, w której udział wzięli  
przedstawiciele władz samorządowych 
Wielkopolski z marszałkiem 
województwa Markiem Wożniakiem i 

wicemarszałkiem Wojciechem Jankowiakiem na czele.  We mszy  uczestniczyli członkowie Zarządu Towarzystwa 
Pamięci Powstania Wielkopolskiego, inni członkowie tego Towarzystwa, przedstawiciele wielu organizacji i szkół, 
kombatanci, grupy rekonstrukcyjne  w mundurach powstańczych oraz oczywiście harcerze z Komendantem 
Chorągwi Wlkp. – hm. Tomaszem Kujaczyńskim na czele. Do kościoła wmaszerowała drużyna reprezentacyjna 
Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, Hufca ZHP w Środzie Wlkp., harcerze innych hufców oraz dwadzieścia pocztów 
sztandarowych – harcerskich, szkolnych, Żołnierzy Armii Krajowej,  Towarzystwa Pamięci Czerwiec 56 i innych 
organizacji .  

Na zaproszenie Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w wyjeździe do Warszawy uczestniczyli 
również seniorzy z Wielkopolskiej Rady  Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów - druhowie   Kazimierz 
Łukaszewski i Florian Jopek z KSI DZIEWIĄTACY- Poznań, Małgorzata Suchanecka, Marek Urbanowicz, Halina i 
Wawrzyniec Wierzejewscy z KSH  DAMY RADĘ  - Wągrowiec, Elżbieta i Andrzej Likowie – 10 PDH Poznań , Barbara 
Król – KSH OWAR - Poznań, Krystyna Krobska, Jarosław Gendera – KSH SZÓSTACY  – Poznań, Gabriela i Adam 
Jaskulscy – KSH PŁOMIENIE - Czerwonak, Zenon Wechmann – KSH PIĄTACY – Poznań, towarzyszyli nam też 

harcerze z 2 PDH.   Podczas  Mszy św. starsi i 
młodsi harcerze zaznaczyli swą obecność  
odśpiewaniem  Hymnu  Harcerskiego. Po mszy 
świętej podstawione autobusy przewiozły 
wszystkich na plac marszałka Józefa Piłsudskiego, 
gdzie  przy Grobie Nieznanego Żołnierza   w 
asyście pocztów sztandarowych, AK-owców z 
Wielkopolski, policji, żołnierzy i harcerzy 
delegacje władz województwa wielkopolskiego, 
przedstawiciele miasta Poznania, wielkopolskich 
organizacji i stowarzyszeń społecznych i 
patriotycznych złożyły wieńce i wiązanki 
kwiatów. Przewodniczący delegacji wpisali się do 
księgi pamiątkowej. Hołd bohaterom sprzed 99 
lat oddano również na Cmentarzu wojskowym na 
Powązkach, na którym spoczywa wielu 
powstańców. Nad powstańczymi mogiłami przed 
pomnikiem Powstańców Wielkopolskich i 
Śląskich  marszałek Marek Wożniak przypomniał, 
że „Powstanie Wielkopolskie  było nie tylko 

aktem odwagi i determinacji Wielkopolan w dążeniu do wolności”, ale „ było jedynym masowym zrywem 
narodowo-wyzwoleńczym w polskich dziejach, zrywem zakończonym zwycięstwem”. Pod powyższym pomnikiem 
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wieńce i wiązanki kwiatów złożyli min. marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak wraz z 
wicemarszałkami Wojciechem Jankowiakiem i Krzysztofem Grabowskim, delegacja Zarządu Głównego 
Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Kwiaty złożono także w imieniu prezydenta RP, marszałka 
Sejmu, premiera, Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, wojewody wielkopolskiego i 
prezydenta miasta stołecznego Poznania. Druh hm. Tomasz Kujaczyński oddał hołd powstańcom w imieniu 
Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, a przedstawiciele harcerzy seniorów z WR KSH i S –  hm.  Marek Urbanowicz, hm. 
Gabriela Jaskulska oraz druhna Krystyna Krobska postawili zapalony znicz z orłem powstańczym. 
Przemaszerowano następnie pod Pomnik Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, gdzie również złożone zostały wiązanki 
kwiatów i do Kwatery na Łączce – miejsca pochówku pomordowanych przez organy bezpieczeństwa publicznego 
 w latach 1945–1956, gdzie znajduje się Panteon  – Mauzoleum Wyklętych - Niezłomnych. 

O godzinie 16 tej nastąpił przejazd autobusami do restauracji „Rewers” przy ul. Dobrej, gdzie uczestnicy 
wyjazdu z Poznania zjedli smaczny obiad, wypili kawę i udali się w drogę powrotną, podczas której  rozmawiali o 
przeżyciach tego dnia – w tym o przypadkowym  spotkaniu  przy Grobie Nieznanego Żołnierza pani Emilii 
Krakowskiej - wielkiej polskiej aktorki i przemiłej osoby. Jest ona, jak się okazało koleżanką z liceum w Poznaniu   
druhny Elżbiety Lik, a ponieważ również była harcerką, pozwoliła druhnom mówić sobie po imieniu. Przy tak 
miłych wspomnieniach, śpiewie  patriotycznych pieśni  i harcerskich piosenek wróciliśmy do Poznania.   

Obchody rocznicowe trwały oczywiście nadal – np. 29 grudnia w Lusowie  przedstawiciele Urzędu 
Marszałkowskiego złożyli kwiaty pod pomnikiem gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego, który poprowadził nowo 
utworzoną Armię Wielkopolską do zwycięstwa.                                           Krystyna Krobska – KSH SZÓSTACY Poznań 
 

DRUGA EDYCJA „RAJDU POWSTANIE 18” – HARCERSKIEJ GRY MIEJSKIEJ POD HASŁEM „KONSPIRACJA” 

ODBYŁA SIĘ 27.12.2017r. zaraz po zakończeniu uroczystego apelu pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich 
Wzięło w niej udział ok 120 osób zgrupowanych w 16 patrolach, a dobą a zabawę  zapewniało dodatkowo grono 
 15 instruktorów. Zadaniem uczestników było w wyznaczonym czasie zrealizować zadania z zakresu konspiracji i 

przygotowania do Walki, uczestnicy 
korzystając z mapy Poznania z roku 1917 
dodatkowo mieli za zadanie odnaleźć  i 
sfotografować  strategiczne dla ówczesnych 
Niemców obiekty. Pośród różnych zadań 
należy zaznaczyć nawiązania do organizacji, 
które współtworzyły poznańskie harcerstwo 
jak Sokół, chóry chłopięce oraz Towarzystwo 
Krzewienia Kultury Fizycznej. Zwycięzcą 
tegorocznej edycji był patrol "Cha-osy" z 3 
DHS Chaos z Hufca Czerwonak.  Planowana 
jest jeszcze co najmniej jedna edycja RP18 – 

w jubileuszowym roku 2018 o roboczej nazwie „W Walce”. Wsparcia w organizacji rajdu dzielił urząd 
Marszałkowski województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolska Komenda Chorągwi ZHP, organizatorem jest 

środowisko 100 PDH.                                                                                                    phm. Maciej Nowak  100 PDH  

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

HARCERSCY SENIORZY W MIASTACH HANZY 
Szczecin-  Rostock – Brema – Hamburg – Lubeka 

Organizator: Harcerski Krąg Seniorów Korzenie przy Komendzie Gdańskiej 
Chorągwi ZHP, współpracując z Altpfadfinder – Gildia Roland z Bremy. 
Termin: 4-9 września 2018 r. 
Zakwaterowanie: 2 noclegi (do Bremy i w drodze powrotnej) hotel IBIS-
Budget Szczecin (pokoje dwuosobowe z łazienkami, parter), 3 noclegi - 

Jugendherberge (schronisko młodzieżowe w dobrym standardzie) w centrum Bremy (pokoje 4-osobowe z 
łazienkami), winda, taras wypoczynkowy z widokiem na rzekę Wezerę i Browar Becks. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1945
https://pl.wikipedia.org/wiki/1956
https://pl.wikipedia.org/wiki/Panteon_%E2%80%93_Mauzoleum_Wykl%C4%99tych-Niez%C5%82omnych
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Wyżywienie: śniadania i kolacje w Szczecinie we własnym zakresie, w Bremie – śniadania i obiadokolacje (bez 
kolacji w dniu przyjazdu), / stołówka i tzw. szwedzki bufet /. 
Program:  
Dzień 1 (wtorek): wyjazd do Szczecina w godzinach rannych, zakwaterowanie, zwiedzanie miasta: 
Wały Chrobrego, Zamek Książąt Pomorskich, Stare Miasto, czas wolny;  
Dzień 2 (środa): wyjazd ze Szczecina (rano), w drodze zwiedzanie Starego Miasta Rostoku i 

Lubeki - przyjazd do Bremy, zakwaterowanie, czas wolny lub spacer bulwarem nad 
Wezerą; 
Dzień 3 (czwartek): zwiedzanie: bremeński Rynek, Ratusz, pomniki Rolanda i bremeńskich 
muzykantów, urokliwe małe domki i zaułki starej Bremy - Schno-orviertel, czas wolny lub spacer 
w Parku Ludowym; 
Dzień 4 (piątek): zwiedzanie Parlamentu, katedry bremeńskiej, Ratskeller –ratuszowej 

piwnicy win lub browaru, czas wolny (handlowe centrum Bremy); 
Dzień 5 (sobota): Floomarkt (czyli tzw. pchli targ) nad Wezerą, godz.10.45 wyjazd do Hamburga, zwiedzanie 

historycznego centrum miasta, przejazd do Szczecina na nocleg; 
Dzień 6 (niedziela) po śniadaniu przejazd do Gdańska. 
Koszt obejmuje: zakwaterowanie w Szczecinie (2 noclegi) i w Bremie (3 noclegi- 3x śniadanie + 2x 
obiadokolacja), przejazdy autokarowe, ubezpieczenie, tłumacza – przewodnika, bilety wstępu do 
winiarni lub browaru. Nie uwzględniono kosztu innych biletów wstępu. 

Przewidywany koszt: 145,- € + 470,- PL. 
Oferta pomocy ze strony bremeńskich seniorów - pfadfinderów w załatwieniu pobytu wskazuje możliwość 
obniżenia kosztów zakwaterowania w Bremie po podaniu informacji o liczebności grupy.  
Grupę poprowadzą Aleksandra Żórawska i Ben Hinz, w Bremie Urszula Jakubiak. 
Miłą atmosferę zapewniamy sobie wzajemnie już w Gdańsku, wsiadając z uśmiechem do autokaru.  
Szczegółowe informacje u hm. Aleksandry Żórawskiej tel. 609 492 486. Zgłoszenia z pierwszą ratą wpłaty w 
wysokości 200 zł do 10 lutego 2018 r. na konto Kręgu Korzenie: ZHP Chorągiew Gdańska 05 1240 5400 1111 0010 
6647 6141 z dopiskiem: wyjazd do Bremy, podając kontaktowy numer telefonu lud adres email. Uszczegółowione 
informacje programów-organizacyjne następnym w komunikacie dla zainteresowanych.  

Z a p r a s z a m y           Aleksandra Żórawska i Ben Hinz 
 

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

ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WARTĘ DRUH HM. JÓZEF KUJAWA. 1 grudnia 2017r 

odszedł na wieczną wartę zasłużony drużynowy, szczepowy, komendant byłego Hufca ZHP 
Babiak, a ponadto nieoceniony społecznik babiackiego środowiska dh hm. Józef Kujawa. 
Urodził się 8 grudnia 1933r w Kole. Ukończył tu szkołę podstawową i gimnazjum. W Kole 
również uzyskał świadectwo dojrzałości, a od roku 1953 rozpoczął pracę jako nauczyciel  w 
Szkole Podstawowej Nr 1. Od roku 1956 pracował w Szkole Podstawowej w Karszewie, 
natomiast od 1 września 1957 roku do momentu przejścia na emeryturę w roku 1988, 
nieprzerwanie, przez 31 lat , pracował w Szkole Podstawowej w Babiaku. W ciągu całej pracy 
doskonalił swoje kwalifikacje zawodowe. Dał się poznać jako dobry człowiek, nauczyciel  i 

wychowawca. Był osobą niezwykle aktywną, świetnym organizatorem, który od początku pracy zawodowej 
poświęcał się swojej drugiej pasji – harcerstwu. Działalności tej poświęcał każdą wolną chwilę, skupiał wokół 
siebie liczne grono dzieci i młodzieży w drużynach zuchowych i harcerskich. Zaadaptował w Domu Kultury duże 
podpiwniczenie na harcówkę, w której mógł spotykać się z całym szczepem. Do roku 1975 gmina Babiak należała 
do Hufca Kolskiego. Z chwila likwidacji powiatów w 1975r  dh Józef został komendantem Gminnego Związku 
Drużyn, a potem komendantem Hufca Babiak, który tworzyły drużyny harcerskie istniejące przy każdej szkole w 
tej gminie. Funkcję tę pełnił do chwili ponownego powstania powiatów, czyli do 1999roku. W okresie tym przez 
kilka lat był członkiem Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP. Dzięki jego wielkiemu zaangażowaniu powstał przy 
szkole oddzielny budynek, wyłącznie na potrzeby harcerstwa. Było to ogromne przedsięwzięcie w skali 
stosunkowo niewielkiego hufca. Szare i zielone mundurki oraz harcerskie zielone peleryny widoczne były na 
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terenie całego Hufca Babiak podczas różnych uroczystości państwowych, szkolnych i kościelnych. Z jego inicjatywy 
ustawiono w Babiaku obelisk upamiętniający męczeńskie walki Polaków na różnych frontach. Cieszył się z każdej 
bryłki ziemi z pól bitewnych nadesłanych w tym celu przez harcerzy z innych hufców.  W czasie ponad 50 – letniej 
działalności harcerskiej zorganizował w sumie 35 wypoczynkowo – szkoleniowych obozów letnich w Wielkopolsce, 
na Ziemi Dobrzyńsko – Kujawskiej,   w górach, nad morzem w Pogorzelicy i Pobierowie, na tzw. Polskiej Ścianie 
Wschodniej  z wycieczkami do Wilna, Świtezi, Nowogródka, Kowna i Lwowa. W obozach tych uczestniczyło łącznie 
2.500 zuchów i harcerzy. Uczestniczył w rajdach centralnych po Ziemi Gdańskiej, Świętokrzyskiej i Kieleckiej. 
Organizował dla młodzieży harcerskiej wyjazdy zagraniczne w ramach akcji Chorągwianych do Niemiec, Bułgarii i 
Czechosłowacji. Brał udział w pielgrzymkach po Światło Betlejemskie. Jak sam stwierdził,  w pozostawionym 
rękopisie, „ nie byłoby tylu zrealizowanych zadań, gdyby nie owocna współpraca z zakładami pracy, władzami 
samorządowymi oraz wielkie zaangażowanie instruktorów Hufca ”. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że 
druh Józek umiał pozyskiwać ludzi do pracy w drużynach i to, że dbał o ich rozwój instruktorski.  Z wykazów 
instruktorów wynika, że w okresie 1967 – 1999 w Hufcu Babiak pracował 15 instruktorów ze stopniem 
harcmistrza i 3 ze stopniem podharcmistrza ( brak wykazu instruktorów ze stopniem pwd. ). Po roku 1999 Hufiec 
Babiak został włączony do Hufca Koło, ale druh Józek nadal był czynnym instruktorem dopóki problemy 
zdrowotne ( 2010r ) nie zmusiły go do przekazania pałeczki swoim następcom, których wychował. 
Za pracę dydaktyczno – wychowawczą i harcerską otrzymał m.in: Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania, 
Brązowy Krzyż Zasługi, Krzyż za Zasługi dla ZHP, Odznakę za Zasługi dla Wielkopolskiej Organizacji ZHP, Srebrną 
Odznakę im. Janka Krasickiego, Srebrną Honorową Odznakę PTTK.  Wdzięczność i szacunek okazali Zmarłemu w 
dniu 4 grudnia bardzo liczni mieszkańcy Babiaka i okolicznych miejscowości, księża parafii Brdowa i Babiaka, 
przedstawiciele władz samorządowych, organizacji społecznych i placówek oświatowych, uczestnicząc                             
w uroczystości pogrzebowej, zamawiając kilkadziesiąt mszy św. i  nie szczędząc słów uznania w mowach 
pożegnalnych.  We mszy św. żałobnej oraz ostatniej drodze druha Józka z Kościoła do miejsca wiecznego 
spoczynku oprócz w/w uczestniczyły poczty sztandarowe: drużyn harcerskich i Szkoły Podstawowej w Babiaku, 
Ochotniczej Straży Pożarnej  z oddziałem umundurowanych druhów, Hufca Kolskiego z delegacją harcerzy, 
instruktorów   i seniorów z komendantem hm. Leonardem Jaroszewskim oraz delegacja Hufca Uniejów, 
Chorągiew Łódzka z druhem hm. Marianem Pięgotem. Na zakończenie tej smutnej uroczystości druhna z 
Uniejowa wykonała na trąbce utwór żałobny, a instruktorzy i harcerze pożegnali ś. p. druha Józefa  „ Modlitwą 
harcerską ” oraz   „ Świetlanym Krzyżem ”.                                      Alina Olejnik hm. 

 

7.     Z   K A R T   H I S T O R I I : 
                 ZNICZ PAMIĘCI. U POWSTAŃCA WIELKOPOLSKIEGO NA CMENTARZU ŚW. KRZYŻA W SŁUPCY 

Harcmistrz Władysław Szymański i pwd. Joanna Lesiak z Warszawy zapalili 
w 99. Rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego na mogile Stanisława 
Górczyńskiego na cmentarzu św. Krzyża w Słupcy znicz pamięci od Kręgu 
Seniorów Związku Harcerstwa Polskiego w Słupcy.  Weteran powstania 
wielkopolskiego, żołnierz Armii „Poznań”, ofiara służby bezpieczeństwa, 
kombatant z legitymacją numer 0130949.  Stanisław Górczyński, rocznik 1901, 
mąż Jadwigi, syn Andrzeja i Katarzyny, urodził się w Koćmierowie koło Gołębic w 
Sandomierskiem. Tam spędził lata młodości. Mieszkał w Słupcy. Ojciec Beni, 
Alocha, Leszka, hm. Władka – mojego długoletniego przyjaciela, hm. Krystyny – 
członkini Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy, Urszuli.          Cześć Jego Pamięci.                               

                                                                                                                   hm. Władysław Szymański 
 
  

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


