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      NUMER 143(2-3)2018                                        LUTY-MARZEC  2018 

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

    Jubileusz 85-lecia urodzin podharcmistrzyni Władysławy Garsztki  
Podharcmistrzyni Władysława Garsztka, żona harcmistrza Stanisław Garsztki, założyciela w 
2000 roku Kręgu Seniorów ZHP a wcześnie ofiarnego instruktora Hufca ZHP Słupca, matka 
pwd. Krzysztofa i pwd. Tomasza wiceburmistrza Słupcy, także instruktorów harcerskich, 
urodziła się 21 styczna 1933 roku w Bratian.  W dniu 7 lutego 2018 roku członkowie Kręgu 
Seniorów ZHP spotkali się na uroczystej zbiórce harcerskiej w „Zapiecku”, by złożyć 
najserdeczniejsze życzenia z okazji Jubileuszu urodzin. Życzyliśmy dostojnej jubilatce 
zdrowia, spełnienia najskrytszych marzeń, dobrych mądrych i oddanych przyjaciół. 
Życzyliśmy, by druhnie podharcmistrzyni towarzyszyło szczęści a swój bagaż życiowych 

mądrości przekazywała innym, szczególnie zuchom i harcerzom. Wraz z pieśniami harcerskimi  życzyliśmy – żyj 
nam 100 lat i więcej!   Przyrzeczenie złożyła latem 1945 roku na obozie letnim w Radomo powiat Nowe Miasto 
Lubawskie a zobowiązanie instruktorskie w 1987 roku na obozie w Gądnie. Uczestniczka obozu zastępowych w 
Sztumie, instruktorka medyczna na wielu akcjach letnich i zimowych hufca Słupca, członkini Rady Hufca Słupca, 
drużynowa na obozie w Miłkowie i na obozach w NRD. Otrzymała stopień phm. Rozkazem L 6/80 Komendanta 
Chorągwi Konińskiej.  Długoletni pracownik służby zdrowia. Wyróżniona wieloma odznaczeniami państwowymi, 
zawodowymi, dyplomami oraz harcerskimi - Brązową Odznaką „Za Zasługi dla Konińskiej Chorągwi ZHP” R. L. 7/80 
Komendanta Chorągwi Konińskiej. Obecnie jest członkinią HKS w Słupcy.                                   hm.  Władysław Szymański 

    2.   Z  ŻYCIA  KRĘGÓW : 
SPOTKANIE WIGILIJNE KRĘGU STARSZYZNY HARCERSKIEJ W PUSZCZYKOWIE. W dniu  
18.12.2017r w harcówce na terenie Szkoły Podstawowej  nr 1   przy ulicy Wysokiej w Puszczykowie 
odbyło się spotkanie Wigilijne  członków Kręgu Starszyzny Harcerskiej i Seniorów. Tradycyjnie wszyscy  

przełamali  się 
opłatkiem  składając 
sobie świąteczne i 
noworoczne życzenia a  
następnie śpiewano 
kolędy i piosenki 
harcerskie  przy 

akompaniamencie 
gitary i akordeonu. 
Atmosfera świąteczna 
udzieliła się  
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wszystkim. Przy kawie i herbacie wspominano swe przeżycia w minionym roku, oraz wspólne wyjazdy w ubiegłych 
latach. Przygotowane na tą okoliczność odświętne  stoły i dekoracje wzbogaciły nastrój i dodały świątecznego 
znaczenia. Omówiono sprawy organizacyjne  oraz plan działania na 2018 rok. Na zakończenie stanęliśmy w Kręgu i 
obiecaliśmy sobie następne spotkanie.                                                                                                     phm Jan Czajka 
                                                                                                                           

KRĄG I NASI SYMPATYCY NA  MUSICALU "NINE"  W TEATRZE 
MUZYCZNYM W POZNANIU  Harcerski Krąg Seniorów w Słupcy w swojej aktywności charakteryzuje się 

wieloma formami pracy. Skupia się głównie nad realizacją zadań programowych dla Seniorów ZHP ze szczebla GK 
ZHP jak i władz chorągwianych i hufcowych. Oprócz tych przedsięwzięć inicjuje bardzo różne własne, między 
innymi organizując życie kulturalne Kręgu  W minionym 2017 roku było ich sporo np. wyjazd do teatru w Łodzi a 
także koncert gitarowy. Nowy 2018 rok został także zapoczątkowany wydarzeniem kulturalnym. W dniu 

27.01.2018 roku 17 - osobowa grupa 
instruktorów oraz przyjaciół harcerstwa 
wyjechała  do Teatru Muzycznego w Poznaniu. 
Obejrzano musical "Nine", w której główny 
bohater Guido odzwierciedla stan swojej duszy, 
jako wypalonego i wątpiącego w swoją wielkość 
człowieka, uwikłanego we własne wspomnienia 
i trudne wybory. Spektakl doskonale oddaje ile 
powikłań życiowych może zgromadzić człowiek, 
który dożył zaledwie wieku średniego. 
Pouczający i wciągający. Uczestniczący w 

musicalu odnieśli bardzo dobre wrażenia.  Krąg tym razem zasiadł w pierwszym rzędzie Teatru Muzycznego 
Poznania mając doskonałą oglądalność sceny teatralnej, orkiestry a także mogliśmy „zasmakować" w technicznych 
efektach specjalnych. Wyjazd Kręgu upamiętniono na wspólnym grupowym zdjęciu wewnątrz jak i przed głównym 
wejściem Teatru. Atmosfera wśród uczestników wspaniała. Jak zwyczaj i „obowiązek" harcerski nakazuje, w 
drodze do i z Poznania całej grupie towarzyszył śpiew naszych pięknych harcerskich piosenek. Serdecznie 
dziękujemy za uczestnictwo w wyjeździe, szczególnie naszym sympatykom, którzy zdecydowali wraz z nami być w 
Poznaniu.    ... Na bliższym i dalszym horyzoncie harcerskich wędrówek,  kolejne wyjazdy...Czuwaj!                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                       hm. Stanisław Przydryga  

 

WARSZTATY DLA SENIORÓW „WYMARZONE POJUTRZE” 
20 lutego 2018 roku w Kaliszu w siedzibie Komendy Hufca odbyły się niecodzienne warsztaty dla 
seniorów Kręgu „Żurawie” zorganizowane przez Patrol harcerzy 62 KDHS „Brzoza” jadący na 48 Rajd 
Arsenał do Warszawy  - Warsztaty były jednym z zadań do realizacji w ramach przygotowań do 

arsenału. Tematem warsztatów było hasło  
„Wymarzone Pojutrze”  My seniorzy mieliśmy 
przypomnieć sobie naszą młodość i nasze marzenia 
na Pojutrze. Odbyła się przysłowiowa burza mózgów 
i efektem tego miał być plakat. Nasze marzenia miały 
się skupić wokół 4 obszarów: 
 Rodzina 
 Podwórko 
 Szkoła 
 Zajęcia pozalekcyjne. 
Trzeba zaznaczyć, że większość naszych seniorek to 
byłe nauczycielki. Wszystkie chciałyśmy założyć 
rodzinę i mieć dzieci. Nasze podwórka przy domach 
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pełne były dzieci. Jedynym sprzętem były trzepaki i ewentualnie piaskownice. Edukacja odbywała się głównie w 
szkole. Marzyłyśmy aby te szkoły były jasne, ciepłe i bardziej nowoczesne, a oddziały mniej liczne/czasami 
przekraczały 40 uczniów/. Marzyłyśmy aby szkoła zapewniała dzieciom rozwój zainteresowań. Nasza organizacja-
ZHP starała się w części realizować to zadanie. Można powiedzieć po latach że szkoły w Kaliszu są czyste, 
nowoczesne, z salami gimnastycznymi. Oddziały w szkołach podstawowych liczą średnio ok. 20 uczniów. 
Generalnie liczba dzieci się zmniejszyła. Jest mniej zajęć pozalekcyjnych, a podwórka przy blokach są puste. 
Jednocześnie odbywały się warsztaty dla harcerzy „Brzozy”. Ciekawe było podsumowanie warsztatów. Obie grupy 
omówiły swoje marzenia. Okazało się, że marzenia związane z rodziną i szkołą są podobne. Na zakończenie 
warsztatów seniorzy otrzymali od harcerzy piękne,  własnoręcznie wykonane  dyplomy za udział w warsztatach.                                                                       
hm Urszula Góral                                                                                                                
                                                                                                                                                                    
 

DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ W KSHIS  „PŁOMIENIE” W  CZERWONAKU 
22 lutego w rocznicę urodzin Naczelnego Skauta Świata,  sir  Roberta Baden-Powella i jego żony Olave  
spotkaliśmy  się  w  naszej  harcówce  w Czerwonaku, by Dzień Myśli Braterskiej świętować  w gronie 
naszych sióstr i braci,                      harcerskich seniorów.  Po krótkiej gawędzie hm. Gabrysi Jaskulskiej o 

twórcy skautingu mogliśmy podzielić  się  swoimi refleksjami na temat harcerstwa,  czasów  przeszłych  jak  i  jego 
perspektyw.  Nasze myśli krążyły 
wokół  wszystkich noszących mundur  
z  harcerskim  krzyżem.      Mieliśmy 
również  okazję  pochylić  się  nad  

kroniką                                                                                                                                      
Kręgu,  wspominaliśmy piękne chwile  
spędzone  na obozach,  biwakach  i  
innych spotkaniach w  kraju i za 
granicą.  Planowaliśmy też i 
omawialiśmy  najbliższe  spotkania i  
wyjazdy.    Przy  śpiewie  harcerskich 
piosenek,     dobrym  cieście  i kawie                                                                                                        
czas upłynął nam zdecydowanie za 

szybko. Żegnaliśmy się  jednak radośnie, z  perspektywą  rychłego kolejnego spotkania.     Wszak nasza harcerska 
przygoda nadal trwa.                                                                                                                       phm. Jolanta Maria Sobczak 
 

3.   R E L A C J E: 
Biała róża na czerwonym tle – to herb miasta Września. To właśnie 
tutaj dnia 13 stycznia 2018r. odbyła się ZBIÓRKA NOWOROCZNA 
WIELKOPOLSKIEJ RADY KRĘGÓW STARSZYZNY HARCERSKIEJ I 
SENIORÓW. Zbiórkę tę przygotował Instruktorski Krąg Seniorów „Wiarusy” we 

Wrześni, pod przewodnictwem hm. Anny Paluszak. Miejsce wybrano nieprzypadkowo – 
wszak wrzesińscy harcerze są zawsze uśmiechnięci i gościnni. Po przyjeździe wyruszyliśmy 
na krótkie zwiedzanie miasta – poznaliśmy historię Fary – Kościoła Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny i św. Stanisława Biskupa Męczennika, przed którym znajduje się 

pomnik Jana Pawła II. Wielkie wzruszenie wywołało u nas zwiedzanie  Muzeum Dzieci Wrzesińskich – poświęcone 
strajkowi dzieci szkolnych, który rozpoczął się 20 maja 1901r., kiedy to niemiecki nauczyciel wymierzył karę 
cielesną dzieciom za odmowę odpowiadania w języku niemieckim na lekcji religii. Zastrajkowało wówczas 118 
uczniów i uczennic. Ich rodziców władze niemieckie ukarały więzieniem. Za przykładem dzieci wrzesińskich poszli 
uczniowie w innych szkołach zaboru pruskiego. W fazie największego jego nasilenia strajkowało ok. 75 tys. dzieci. 
W obu zwiedzanych miejscach akcentowano, że znajdujemy się w Wielkopolsce – po łacinie zwanej Polonia Maior.  
Zwiedzanie Muzeum i Fary zakończono wspólnym zdjęciem na stopniach w pobliżu kościoła, po czym przeszliśmy 
do restauracji „Margeritta” na tutejszym rynku, gdzie wszyscy uczestnicy zbiórki otrzymali w czerwonej torbie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kara_cielesna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kara_cielesna
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propagującej 100-lecie Powstania Wielkopolskiego upominki za sponsorowane przez władze miasta i powiatu – w 
tym kalendarz i kalendarium z herbem miasta. Harcerze i zuchy z Hufca Września ZHP „Wrzos” podczas swoich 
występów pięknie zaśpiewali kilka starszych i nowych piosenek harcerskich, za co zostali nagrodzeni harcerskimi 
pochwalnymi okrzykami, po czym przy kawie i herbacie rozpoczęły się obrady WR KSH i S. Towarzyszyli nam 
oficjele - Starosta Wrzesiński – hm. Dionizy Jaśkiewicz, Burmistrz Miasta Września – p. Tomasz Kałużny, radny – p. 
Waldemar Grześkowiak,  Dyrektor Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich p. Sebastian Mazurkiewicz oraz 
Z-ca Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej ZHP – hm. Karolina Okuniewska.  
W ich wystąpieniach podkreślano rangę i rolę harcerstwa w społeczeństwie, współpracę z władzami, szkołami i 
innymi organizacjami w ramach służby harcerskiej.  
Prezydium WR KSH i S na czele z Przewodniczącym hm. Pawłem Napieralskim przygotowało: 

- materiały informacyjne, zwierające m.in. Zasady Działania Rady  - zatwierdzone 11 maja 2013r. (tytułem 
przypomnienia),  

- propozycje programowe do pracy w roku 2018, zatwierdzone zgodnie z dotychczas obowiązującymi 
wytycznymi na rok harcerski 2017/2018 w dniu 23.08.2017r., 

- ostatni w roku 2017 numer „Senior”, w którym znalazła się m.in. relacja z 40 zjazdu ZHP, z wykazem nowo 
wybranych władz naczelnych. Wśród nich hm Gabriela Jaskulska – która jako jedyna została ponownie 
wybrana do Rady Naczelnej ZHP. 

 Powołano też komisję 
wniosków w składzie: 
hm. Maciej Maśliński, 
hm. Urszula Kocikowska 
i dh Jarosław Gendera. 
Następnie hm. Paweł 
Napieralski przedstawił 
sprawozdanie z 
dwuletniej pracy Rady i 
po sprawdzeniu 
kworum – obecnych 
było 29 Kręgów z 
Wielkopolski - poprosił 
o udzielenie prezydium 
Rady absolutorium, 
równoznacznego z 
pozwoleniem na 
reprezentowanie Rady 
przez następne 2 lata. 
Absolutorium zostało 
udzielone jednogłośnie.  

Po tym głosowaniu Przewodniczący przystąpił do omówienia najważniejszych zadań na rok 2018, związanych z: 
- 100 - lecie odzyskania niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej, 
- 100 - lecie Powstania Wielkopolskiego (powstaje m.in. film na ten temat), 
- 100 - lecie Związku Harcerstwa Polskiego, 
- Międzynarodowym Zlotem Old skautów w Poznaniu we wrześniu br. 

Przedstawiciele Kręgu z Jeżyc z Poznania zaproponowali włączenie do planu pracy harcerskiego pikniku, który 
odbędzie się  w dniu 12 maja 2018r. w ich dzielnicy. Hm. Marek Urbanowicz przypomniał o propozycji 
zorganizowania w dniach 12-14.10.2018r. Zlotu Seniorów w Wągrowcu. Przypomniał też o organizowanym w 
Wągrowcu w dniu 27 stycznia 2018r., przez Krąg „Damy Radę” spotkaniu noworocznym Wspólnoty Skulskiej. Hm. 
Stefan Tobolski z Kręgu w Jarocinie zaproponował rozważenie zorganizowania wycieczki do Mieszkowa, gdzie 
urodził się pierwszy Dowódca Powstania Wielkopolskiego – Stanisław Taczak. Druhna Elżbieta Żymałkowska-Lik z 
KSH 10 DPD w Poznaniu poinformowała, że na poznańskiej Śródce dwa skwery otrzymają nowe  nazwy – I 
Kompanii Skautowej oraz powstańca wielkopolskiego ze Śródki – dh. Stanisława Powalisza.  
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Przewodniczący Rady podkreślił potrzebę aktywności seniorów w Hufcach, prosił Komendantów Kręgów o 
promowanie pracy i aktywności poszczególnych kręgów oraz  wskazał na potrzebę dopilnowania ewidencji 
seniorów w spisie ZHP, a także na propagowane aktywności i zdobywania stopni instruktorskich przez seniorów. 
Obrady toczyły się sprawnie i rzeczowo, w harcerskiej atmosferze ze śpiewem i akompaniamentem Komendanta 
KSH „Szóstacy” z Jeżyc  - hm. Bogusława Olejniczaka, w trakcie obrad zaserwowano smaczny obiad. Przez cały czas 
towarzyszyła nam p. Anna Tess - Gołębiowska – redaktor Radia Września, która przeprowadziła wywiad z hm. 
Pawłem Napieralskim. Wywiad ten ukazał się w tutejszej gazecie. Spotkanie zakończył  zgodnie z planem o godz. 
16tej krąg pożegnalny.                                                                                        dh Bożena Wiśniewska  KSH Owar Poznań 
                                                                                          

 

WSPÓLNOTA SENIORÓW ZHP IM. KS. HM. ANTONIEGO BOGDAŃSKIEGO 
    Tradycyjne, coroczne opłatkowe spotkanie członków Wspólnoty Skulskiej tego roku odbyło się 
w Wągrowcu w dniu 27 stycznia 2018 roku. Organizacji spotkania podjął się Krąg Starszyzny 
Harcerskiej i Seniorów „Damy Radę z Wągrowca”.  Przed godziną 10-tą spotkaliśmy się w Domu 
Kultury w Wągrowcu. Swoją obecnością zaszczycili zebranych: członek Rady Naczelnej ZHP hm. 
Gabriela Jaskulska, Przewodniczący Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i 

Seniorów hm. Paweł Napieralski -  jednocześnie Przewodniczący kapituły Wspólnoty Skulskiej, a także 
Komendantka Wspólnoty – phm. Iwona Milas. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Starosta 

Powiatu wągrowieckiego pan Tomasz Kranc, Burmistrz Wągrowca pan Krzysztof Poszwa, Radny Powiatu pan 
Jacek Bielawski i Wójt Gminy Wągrowiec pan Przemysław Majchrzak.  Na spotkanie przyjechało około 80-ciu 
druhen i druhów - przedstawicieli 19-tu Kręgów Wspólnoty. Zebranych przywitał Komendant Kręgu „Damy Radę” 
hm. Jerzy Mianowski, który przedstawił przybyłych gości oraz oficjeli, a także przestawił program spotkania. 
Przywitała nas również Komendantka Wspólnoty phm. Iwona Milas  Po okolicznościowych wystąpieniach Starosty 
p. Tomasza Kranca oraz Burmistrza p. Krzysztofa Poszwy, którzy podkreślali dobrą współpracę z Kręgiem „Damy 
Radę”, deklarowali wspólne działania przy organizacji obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości, 100-lecia 
obchodów wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz 100-lecia powstania Związku Harcerstwa Polskiego -  zabrał 
głos  hm. Paweł Napieralski. Powiedział on między innymi: „Harcerzem jest się zawsze, a być harcerzem to służba, 
dlatego nawet będąc seniorami służymy nie tylko sobie we własnym gronie, ale służymy również środowisku w 
którym żyjemy, w którym się obracamy – tak służymy Polsce”. Zaproszeni goście z rąk hm. Marka Urbanowicza - 
głównego organizatora spotkania otrzymali okolicznościowe upominki.  Kolejnym punktem spotkania w Domu 
Kultury był krótki recital piosenek bożonarodzeniowych i okolicznościowych miejscowego artysty pana Krzysztofa 
Koniarka.  Po tej części artystycznej przemieściliśmy się do urokliwego   „Łowiska Nad Rozlewiskiem” gdzie odbyła 
się zasadnicza część spotkania.   Część robocza rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu harcerskiego i chwilą ciszy dla 
uczczenia Tych, co odeszli na Wieczną Wartę. W spotkaniu jak podano wyżej brało udział około 80-ciu 
przedstawicieli z 19-tu Kręgów. Reprezentowanych było 8 Kręgów z Poznania, 7 Kręgów z terenu Wielkopolskiej 
Chorągwi ZHP oraz 4 Kręgi z innych Chorągwi. Alfabetycznie wymieniając to były Kręgi z: Czerwonaka, Gniezna, 
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Janowca Wielkopolskiego, Koła, Leszna, Mogilna, Poznania, Słupcy, Szczecina, Trzemeszna, Wągrowca i Wrześni. 
Dziwienie wywołał fakt, że z obecnych członków Komendy Wspólnoty (5 osób) obecna była tylko Komendantka i 
jej zastępca z Mogilna. Zabrakło niestety na spotkaniu sprawozdania z działalności Wspólnoty za ostatni rok, 
zabrakło sprawozdania finansowego, a  Komendantka Wspólnoty tłumacząc się sytuacją rodzinną - zobowiązała 
się do przedstawienia tych dokumentów na kolejnym spotkaniu.   W krótkiej dyskusji omawiano problem złej 
jakości części tabliczek epitafijnych a także sprawę zawieszenia na zewnętrznej ścianie Mauzoleum tabliczki Koła 
Łowieckiego.  Przewodniczący Kapituły zwrócił uwagę na treść uzasadnień wniosków o umieszczenie tabliczek 
epitafijnych oraz  podkreślił, że tabliczki przysługują harcerzom – również nie z kręgu - lub ludziom, którzy swoją 
działalnością zasłużyli się na rzecz harcerstwa. To że dana osoba żyła i była członkiem kręgu, to jeszcze za mało - 
ważne co zrobiła ona dla harcerstwa.   W chwilach przerwy między dyskusją zebrani intonowali pieśni i piosenki 
harcerskie. Na stołach była kawa, herbata, soki oraz pyszne ciasto.  Po zakończeniu obrad i po „słodkim”, podano  
pyszny obiad. Jeszcze chwila luźnych rozmów, składania życzeń – wszak było to opłatkowe spotkanie – przyszedł 
czas odjazdu. Krąg, pożegnalna pieśń i rozjechaliśmy się do domu. Szczere, serdeczne podziękowania dla Kręgu 
„Damy Radę” -  perfekcyjnie przygotowane spotkanie, sympatyczna część pierwsza, urokliwe Łowisko nad 
zalewem, było świetnie.                                                                                             dh  Jarosław Gendera KSH SZÓSTACY  POZNAŃ 

OD REDAKCJI:  PO SPOTKANIU W WĄGROWCU POPROSZONO  REDAKCJĘ SENIORA O UMIESZCZENIE W KOLEJNYM NR 
SENIORA AKTUALNEGO PLANU PRACY WSPÓLNOTY SKULSKIEJ NA ROK 2018. DO CHWILI OBECNEJ NIE OTRZYMALIŚMY 
TEGO PLANU.  

 
DZIEŃ  MYŚLI  BRATERSKIEJ   -  to  święto przyjaźni 

obchodzone  22 lutego każdego roku przez harcerzy i skautów na całym 
świecie. Ślą   oni sobie pozdrowienia i składają życzenia. Data ta nie  jest 
przypadkowa – w ten dzień urodził się bowiem założyciel skautingu  sir 
Robert Baden – Powell  (1857) oraz jego żona Olave Baden- Powell  (1889).   
Obchody Dnia Myśli Braterskiej obfitują w wiele harcerskich wydarzeń na 

świecie  i w Polsce – i w naszych hufcach nie mogłoby się  obyć  bez upamiętnienia tej daty -  między innymi  z 
inicjatywy Kadry Szczepu Łazarz  w Domu Kultury „Krąg” odbyło z tej okazji spotkanie harcerzy, kadry 

instruktorskiej Szczepu i 
Hufca Poznań-Grunwald. W 
spotkaniu tym brali udział 
również zaproszeni przez 
Komendanta Hufca  hm. 
Pawła Napieralskiego 
seniorzy harcerscy KSH 
„OWAR” Hufca Poznań 
Nowe Miasto, KSH  
„Szóstacy” z Hufca Poznań 
Jeżyce oraz seniorzy z Klubu 
Łazarz, seniorzy Środowiska 
Lotniczego, Chór Seniorów z 
DK Osiedla Pod Lipami, 
rodzice, a także gość 
specjalny spotkania – major 

dh Marian Osada. Jest on  autorem wielu książek, w których opisał trudne czasy II wojny  światowej oraz swą 
działalność w zakresie patriotycznego wychowania dzieci i młodzieży w Kręgu ”Szarych Szeregów.”  W swoich 
książkach – w tym tej pod tytułem „Moje miasto, harcerstwo,  młodość” opisuje on wspomnienia swej młodości w 
ukochanym Przemyślu.  Majorowi Osadzie, który tego dnia ukończył 88 lat harcerze wręczyli bukiet kwiatów, a 
wszyscy odśpiewali „Sto lat”. Chór Seniorów z  DK Osiedla „Pod Lipami” z  akompaniamentem pianina  zaśpiewał 
kilka pięknych  znanych piosenek - harcerskich i nie tylko takich, do których śpiewania włączyli się wszyscy obecni 
na Sali. Druh hm. Bogusław Olejniczak  komendant KSH „Szóstacy” na swojej ustnej harmonijce zagrał   
nostalgiczną   „ Kołysankę” Fischera.  
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Mimo późnej pory druhny i druhowie z Grunwaldu zaprosili również seniorów  do swojej harcówki, gdzie 
przy świecowisku z gitarami śpiewali  najładniejsze piosenki harcerskie, a dh Marian Osada opowiadał swoje 
wojenne przeżycia.   Na  zakończenie stanęliśmy wszyscy  w kręgu, na życzenie specjalnego gościa  odśpiewaliśmy 
„Modlitwę Harcerską” i przesłaliśmy „ iskierkę”.   Tą drogą wszystkim harcerzom i instruktorom Hufca Poznań 
Grunwald,  hm. Pawłowi Napieralskiemu  składamy podziękowanie za gościnę i bardzo miły harcerski wieczór .  
CZUWAJ!                                                                                                                     dh  Krystyna Krobska  - KSH SZÓSTACY  POZNAŃ                
                                      

 FORT VII  - CZAS ZADUMY   Tradycyjnie w  rocznicę śmierci Pierwszego Naczelnika 

„Szarych Szeregów” – najmłodszego harcmistrza Floriana Marciniaka (zginął w obozie Gross – 
Rosen  20 lutego 1944r.) i  wspominając innych torturowanych w Forcie VII  wielkopolskich 
instruktorów harcerskich, w Muzeum Martyrologii Wielkopolan spotkali się Członkowie 
Stowarzyszenia „Szarych Szeregów”, przedstawiciele Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
Urzędu m. Poznania, Oddziału Poznańskiego IPN,  Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów z 
Wielkopolski, harcerki, harcerze i instruktorzy hufców wielkopolskich. Uroczystość w dniu 24 
lutego 2018r. zorganizowała Komenda Chorągwi Wielkopolskiej, a prowadził ją przewodniczący 
Wielkopolskiej Rady Starszyzny i Seniorów harcerskich – hm. Paweł Napieralski. Pogoda tym 

razem wyjątkowo nie dopisała, 
dlatego oraz  z uwagi na wiek 
większości uczestników 
uroczystość tę podzielono na 
dwie części. We wnętrzu Fortu, 
zgodnie z ceremoniałem 
harcerskim po odczytaniu 
rozkazu - pani Marlena Maląg 
- Wicewojewoda Wielkopolski 
oraz harcmistrz Tomasz 
Kujaczyński  - Komendant 
Chorągwi Wielkopolskiej ZHP 
wręczyli odznaczenia przyznane 
przez Prezydenta RP: Srebrny 
Krzyż Zasługi otrzymał hm. 
Grzegorz Maciejewski – drużynowy 100 PDH z Hufca ZHP Poznań – Grunwald, Brązowy Krzyż Zasługi otrzymali: 
hm. Maria Rumińska Komendantka Hufca ZHP w Złotowie, hm. Zbyszko Kruszona – instruktor 33 Szczepu 
Harcerskiego z Hufca ZHP Poznań- Grunwald oraz hm. Włodzimierz Michalak przewodniczący Komisji Stopni 
Instruktorskich KCh Wlkp. Następnie dh. Napieralski odebrał od dh. Marii Wielebskiej z Hufca Poznań-Wilda 

zobowiązanie Instruktorskie i wręczył 
Akt Nominacyjny na stopień 
przewodnika.  Na zakończenie tej 
części  uroczystości, po 
wyprowadzeniu sztandarów zrobiono 
jeszcze pamiątkowe zdjęcie pod  
tablicą upamiętniającą Floriana 
Marciniaka.  Apel Poległych odbył się 
już na zewnątrz  fortyfikacji, w 
miejscu gdzie w trakcie II Wojny 
Światowej odbywały się egzekucje 
więźniów KL Fort VII.  W asyście 
werbli  i pocztów sztandarowych 
wywoływano do Apelu tych, których 
już nie ma wśród nas. Kapelan 

Komendy Chorągwi dh. pwd. Łukasz Konatowski odmówił modlitwę za pomordowanych.  Po jej zakończeniu  w 
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atmosferze zadumy złożono wiązanki  i zapalono znicze pod ścianą śmierci. Pokłon pomordowanym złożyły m.in. 
delegacje Wojewody Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania, Chorągwi Wlkp. ZHP, Stowarzyszenia Szarych 
Szeregów , Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów.  Podniosłe spotkanie zakończono tradycyjnym kręgiem, a 
pani Wicewojewoda w serdecznych słowach podziękowała wszystkim uczestnikom za udział w uroczystym apelu. 
Przybyłe z różnych stron delegacje zziębniętych harcerzy i gości poczęstowano grochówką (ugotowaną przez  hm. 
Marka Urbanowicza) i przywiezioną przez grupę z Buku zupą pomidorową.    dh Bożena Wiśniewska – KSH OWAR  Poznań                                                                                                                                                                              

4.   I N F O R M A C J E: 
 AKCJA POD ARSENAŁEM:  ZGODNIE Z TRADYCJĄ W 

DNIU 25 MARCA BR. ODBĘDZIE SIĘ UROCZYSTA MSZA ŚW. Z OKAZJI 

ROCZNICY „AKCJI POD ARSENAŁEM” W FARZE POZNANSKIEJ O GODZ. 

11.00. PO MSZY ŚW. KOMINEK HARCERSKI W SALI BIAŁEJ URZĘDU 

MIEJSKIEGO W POZNANIU. SENIORÓW PROSIMY O STAWIENIE SIĘ 

MUNDURACH. SERDECZNIE ZAPRASZAMY. 

 

 

ZLOT SENIORÓW CHORAGWI WIELKOPOLSKIEJ  ZHP 
 
ORGANIZATORZY:         HKS „WARTA” W KONINIE 
                                          WÓJT I URZĄD GMINY KAZIMIERZ BISKUPI 
                                          KOMENDA HUFCA ZHP W KONINIE 
                                          PREZYDIUM WIELKOPOLSKIEJ RADY          
                                          KRĘGÓW STARSZYZNY HARCERSKIEJ SENIORÓW  

TERMIN :                     21 KWIETNIA 2018 ROKU  - SOBOTA 
MIEJSCE :                         KAZIMIERZ BISKUPI,  BIENISZEW 
KOSZT:                             30 ZŁOTYCH (wpłata na miejscu) 
TERMIN ZGŁOSZENIA:  07 KWIETNIA 2018 R. KOMENDA HUFCA KONIN tel.  
                                           63-243-19-20 e-mail: konin@zhp.wlkp.pl 
PROGRAM ZLOTU: 

-  Przyjazd do godz. 10.00 na miejsce  zbiórki – stadion w Kazimierzu Biskupim 
                     -     Apel na stadionie, koncert orkiestry strażackiej 
                     -     godz. 11.00 -  przejście do Domu Kultury – spotkanie integracyjne przy kawie,   
                           słodkim, występ artystyczny 
                      -    godz.  12.00 -  zwiedzanie miejscowości: Rynek, Fara, Klasztor-   Muzeum,   
                           lotnisko 
                      -    godz.  14.00 – powrót do Domu Kultury, posiłek- grochówka z  
                            wkładką , kawa i herbata  
                      -    godz.  15.00 – przejazd do Bieniszewa: zwiedzanie klasztoru    
                           Kamedułów z zewnątrz (ewentualne wejście do środka mężczyzn) 
                      -    ognisko harcerskie, podsumowanie Zlotu, krąg pożegnalny 
 
UWAGA:  Prezydium Wielkopolskiej Rady  organizuje transport autokarowy z Poznania do Kazimierz 
Biskupiego. Wyjazd w dniu 21 kwietnia godz. 8.00 z Placu Mickiewicza w Poznaniu. 
Koszt 30 zł. Płatne w autobusie. Zgłoszenia przyjmuje hm. Walenty Kupczyk tel. 608-866-837 do dnia 18 
kwietnia br.  

mailto:konin@zhp.wlkp.pl
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DRUHNY I DRUHOWIE – WR KSHiS organizuje w dniach 15-20 maja  2018 roku wyjazd do bazy 
Chorągwi Łódzkiej ZHP w Kostiuchnówce na Wołyniu (Ukraina). Koszt to 700,00 złotych (łącznie z 
przejazdem) – chcący mogą dodatkowo zakupić hrywny, aby zakupić pamiątki itp. Zgłoszenia 
chętnych do wyjazdu przyjmuje dh. phm Barbara Król tel. 503-695-023 Email: basia_krol@o2.pl do 
dnia 30 kwietnia br. Nr konta do wpłaty zostanie podany zainteresowanym wyjazdem. 
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.  
 

PROGRAM WYCIECZKI DO HARCERSKIEGO OŚRODKA W KOSTIUCHNÓWCE 

 

 
15.05.2018 r. WTOREK 

  7.00  -  wyjazd z Poznania (Plac Mickiewicza) 
21.00 - przyjazd grupy do Ośrodka w Kostiuchnówce 
         - zakwaterowanie 
         - obiadokolacja 

Harcerski ośrodek w Kostiuchnówce na Ukrainie to budynek, który powstał jako szkoła i zaplecze 
dla wycieczek z centralnej Polski w 1936 r. Ufundowali go legioniści Józefa Piłsudskiego. Po 1945 r. 
znalazł się na terytorium ZSRR, a następnie Ukrainy, pełniąc funkcje edukacyjne. W latach 2010-11 dzięki 
wsparciu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, sponsorów i przyjaciół został wyremontowany i odzyskał 
jedną ze swoich pierwotnych funkcji, stając się ośrodkiem wypoczynkowym i zapleczem dla wycieczek. 
         

 
 

Z Dorohuska (Jagodzina) jedzie się drogą M07 w stronę Kijowa. Na 369 km należy skręć na północ 
na Hutę Lisowską (drogowskaz ГУТА ЛІСIВСЬКА). Dalej 17 km przez wsie Huta Lisowska, Lisowe (ЛІСОВЕ) 
i Wołczeck (ВОВЧЕЦЬК), aż do Kostiuchnówki (КОСТЮХНІВКА). Kilkaset metrów za znakiem z nazwą 
miejscowości na skrzyżowaniu skręć w prawo, 20 m i jesteśmy na miejscu. 
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16.05.2018 R. ŚRODA 
- do południa marsz po Pobojowisku Legionowym na trasie Polska Góra - Polski Lasek --  Reduta    
   Piłsudskiego 
- po obiedzie wizyta w Izbie Tradycji Legionowej i Harcerskiej w Ośrodku CDK 

 
Sala Tradycji powstała dzięki 

współpracy jako wspólna inicjatywa 
Centrum Dialogu „Kostiuchnówka”, Muzeum Józefa Piłsudskiego oraz Rady Ochrony Pamięci Walk i 
Męczeństwa. Ta „wspólna” Sala nie jest gotowym, zakończonym przedsięwzięciem, lecz ma 
zapoczątkować  przyszły rozwój działalności edukacyjnej oraz wystawienniczej. 

17.05.2018 r. CZWARTEK 
- cały dzień objazd Cmentarzy Legionowych i MPN związanych z Legionami tj.  Wołczeck,   Kukle, 
Jabłonka, Koszyszcze, Maniewicze (spotkanie z proboszczem miejscowej parafii ks. Andrzejem Kwiczalą i 
przedstawicielami wśród polskich) 

          
Cmentarz Legionowy Kule 

- wieczór - ognisko na terenie CDK 
 

18.05.2018 r. PIĄTEK 
- do południa wizyta w Waraszu  (zakupy) i  zwiedzenie Elektrowni Atomowej. 

Miasto Warasz (ukr. Вараш) – miasto na Ukrainie, 
w obwodzie rówieńskim, nad rzeczką Styr. Liczy około 40 tys. 
mieszkańców (2006). Ośrodek przemysłu spożywczego. Do 1973 
wieś Warasz, przed wojną w gminie Rafałówka, w latach 1973 - 
2016 Kuźniecowsk, od 2016 roku ponownie Warasz. Nieopodal 
miasta znajduje się jedna z 4 czynnych elektrowni atomowych 
Ukrainie Rówieńska  
Elektrownia Jądrowa. 

                                                             
Rówieńska Elektrownia Atomowa może pochwalić się 4 
aktywnymi reaktorami. Dwoma typu WWER-440 o mocy 361 
i 384 MW oraz dwoma typu WWER-1000 o mocy 950 MW. 
Jej nazwa pochodzi od miejscowości Równe, jednak leży ona 
ok. 90 km na północ od tego miasta, w Kuźniecowsku. Od 
granicy z Polską dzieli ją zaledwie 140 km.. 

Tablica informacyjna w dwóch językach przy 
drzwiach wejściowych do Izbie Tradycji w 
Centrum Dialogu „Kostiuchnówka” 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_ukrai%C5%84ski
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- po południu i wieczorem uroczystość w Polskim  
  Lasku i Ognisko. 

19.05.2018 R. SOBOTA 
-   rano po śniadaniu wyjazd przez Łuck (zwiedzanie Łucka) do Przemyślana pod  Lwowem (kolacja i nocleg)   
-   Zwiedzanie miasta 

         
 
 
Przemyślany (ukr. Перемишляни/Peremyszlany) –
 miasto na Ukrainie, nad Gniłą Lipą, w obwodzie 
 lwowskim, siedziba rejonu przemyślańskiego,  
46 km na południowy wschód od Lwowa,  
do 1945 miasto powiatowe w województwie  
tarnopolskim, siedziba powiat  
przemyślańskiego II Rzeczypospolitej;  
7 499 mieszk. (2004). 

 
 

20.05. 2018 R. NIEDZIELA 
- zwiedzanie Lwowa i wyjazd do kraju. 

                                        
Katedra Łacińska  

Lwów jest położony na pograniczu wschodniego Roztocza (Roztocze Lwowskie) i Wyżyny Podolskiej, nad 
rzeką Pełtwią. Jest ważnym ośrodkiem przemysłowym, węzłem lotniczym, kolejowym i drogowym. W 
2015 liczył 729,4 tys. mieszkańców, jest siódmym co do liczby ludności miastem Ukrainy. Współcześnie 
Lwów stanowi ważny ośrodek nauki i kultury na Ukrainie. Działa tu m.in. Uniwersytet Lwowski (powstały 
w 1661), Politechnika Lwowska (1844), Lwowska Galeria Sztuki (1897), Teatr Wielki (1900) i Polski Teatr 
Ludowy (1958). Miasto jest głównym ośrodkiem kultury i życia społecznego mniejszości polskiej na 
Ukrainie. 
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XXXIV HARCERSKI RAJD RODŁO   
Trasa Seniorów XXXIV Rajdu Rodło odbędzie się w dniach  25-27 maja  2018 r.   w  Gdyni.  
Zakwaterowanie   zarezerwowano  w  Szkolnym Schronisku Młodzieżowym  w  Gdyni przy ul. 
Energetyków i w Harcerskim Ośrodku Morskim w Pucku.  
Program trasy seniorów:  

1. 25 maja: przyjazd i zakwaterowanie w godzinach popołudniowych, po kolacji kominek harcerski. Szczegóły 
dojazdu i zakwaterowania podamy kręgom zgłoszonym na Rajd 
2. 26 maja: zwiedzanie Gdyni, harcerskich miejsc pamięci, Muzeum Emigracji, Port Wojenny w Oksywiu, okręt 
„Błyskawica”, „Dar Pomorza”, Akwarium Morskie.  
3. 27 maja: msza św., apel, zakończenie Rajdu. 
Całkowity koszt rajdu 220 zł, drugą ratę 120 zł należy wpłacić do 15 kwietnia na konto: 

 
CHORĄGIEW GDAŃSKA ZHP, 80-823 GDAŃSK ul. ZA MURAMI 2-10, 

nr rach. 05 1240 5400 1111 0010 6647 6141 
W treści przelewu: nazwisko i imię,  Rajd Rodło. W razie rezygnacji z Rajdu, z przyczyn losowych, złożonej do 25 

kwietnia - zwracamy 70% kosztów, a przy zgłoszonej rezygnacji do 10 maja zwrot kosztów w wysokości 50%. 
Rezygnacja zgłoszona po 10 maja nie będzie rozpatrywana                               hm. Edwarda Serszeń – Konderla  
Rada WR KSHiS informuje, że w bieżącym roku nie będzie organizowany wspólny przejazd na Rajd Rodło.  

 
DRUHNY, DRUHOWIE – KOMENDANCI KRĘGÓW 

Prezydium WR KSHiS zwraca się do Was z prośbą, aby zgłoszeń i wpłat na imprezy harcerskie 
dokonywać w terminach podanych przez organizatorów tych imprez. Zgłoszenia i wpłaty 
dokonywane później sprawiają organizatorom wiele kłopotu – z zapewnieniem noclegu, 
wyżywienia, przejazdów. Prosimy również o to samo jeśli chodzi o zgłoszenia wyjazdów z 
Poznania autokarem – bywa tak, że na miejsce zbiórki przychodzą osoby nie zgłoszone. 
Przypominamy również, że osoby zgłoszone na powyższy wyjazd - nawet jeśli z niego zrezygnują 
– również muszą uiścić podaną za autokar kwotę.  
 

 

      7.  ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WARTĘ : 
                                                11 lutego 2018 roku 

odszedł na Wieczną Wartę wieku 96 lat  

śp. PODHARCMISTRZ 

STANISŁAW AUGUSTYNIAK 
Senior ZHP 

Wieloletni instruktor Związku Harcerstwa Polskiego 
członek Komisji Historycznej Hufca Ostrów Wielkopolski od roku 1973 

    członek Kręgu Instruktorskiego im. Szarych Szeregów w Ostrowie Wlkp. 
Odznaczony m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi 

Srebrnym Krzyżem „Za zasługi dla ZHP z Rozetą-Mieczami" 
   Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Wojska Polskiego 

   Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 
        Medalem „Za zasługi dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego” 

                                                     Medalem „Pro Memoria” 
 
  

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


