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      NUMER 145(5)2018                                                             MAJ 2018 

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

DRUHOWIE 

phm. JERZY LIPIŃSKI  
i 

hm. STANISŁAW JASIŃSKI 
komendanci Kręgów Seniorów z  Mogilna 

obchodzą JUBILEUSZ 60 LECIA SŁUŻBY  
HARCERSKIEJ.   

G R A T U L A C J E 
 

13 marca 2018 Jubileusz dh. hm. IRENY  LISIAK Bardzo 

uroczyście  i sympatycznie minęła Wiarusom ostatnia zbiórka, która odbyła się 13 
marca br. Powodem był Jubileusz 80. urodzin dh. hm. Ireny Lisiak.  Komendantka 
hm. Anna Paluszak w imieniu całego kręgu złożyła Jubilatce życzenia: "Z okazji 80. 
urodzin życzymy Druhnie  długich lat życia przepełnionych zdrowiem i  miłością, 
pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości. Życzymy dni pełnych słońca i 
radości oraz wielu jeszcze spotkań z przyjaciółmi spod znaku lilijki" . Odczytała i 
wręczyła Jubilatce również życzenia z GH ZHP podpisane przez hm. Bogdana 
Radysa - Kierownika Wydziału Seniorów Głównej Kwatery ZHP  i  hm. Annę 
Nowosad - Naczelniczkę ZHP. Do życzeń dołączyła również Komendantka Hufca 
ZHP Września phm. Agnieszka Tobolska,  życząc druhnie Irenie wszystkiego co 
najlepsze i dziękując za wszystkie dotychczasowe lata służby instruktorskiej. 
Następnie  zaśpiewaliśmy Jubilatce gromkie harcerskie sto lat. Druhna Irena – 

bardzo wzruszona – podziękowała za życzenia i zaprosiła na pyszny tort i ciasto. Dalsza część zbiórki upłynęła 
nam na słuchaniu barwnych wspomnień Jubilatki przeplatanych śpiewaniem jej ulubionych piosenek 
harcerskich. Zbiórkę zakończyliśmy tradycyjnie wspólnym zdjęciem i kręgiem – a iskierkę przyjaźni i miłości 
"puściła" dh. Irka. Druhno Irenko! Jeszcze raz życzymy dużo zdrowia, radości i rozsiewania wokół siebie samej 
pozytywnej energii!                                                                                          hm. Anna Paluszak KSHiS Wiarusy Września  
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2.   K R Ę G I : 
 

WIELKANOCNE SPOTKANIE KOLSKICH SENIORÓW I CZŁONKÓW KOMISJI 
HISTORYCZNEJ  Tegoroczne spotkanie wielkanocne naszego Kręgu Seniorów i Komisji 
Historycznej miało charakter wyjazdowy, ponieważ jego organizacją zajęli się druhowie i 
druhny z Kłodawy pod kierunkiem hm. Marii Kusztal. W drodze   na spotkanie odwiedziliśmy 
na Cmentarzu Komunalnym w Leśnicy grób  hm. Bronisława Jabłońskiego, zapalając 
jednocześnie znicz z logo Kręgu Seniorów i czcząc jego pamięć chwilą ciszy. Następnie 

przejechaliśmy do Kłodawy, gdzie 
również najpierw udaliśmy się na 
miejscowy cmentarz. Tam czekały na 
nas druhny Jadzia i Zdzisia oraz druh 
Wojtek, którzy wskazywali nam miejsca 
pochówku naszych poprzedników: hm. 
Heleny Michalak, hm. Piotra Kanioka, 
hm. Zofii i hm. Mariana Sukienniczaków, 
hm. Zofii Gadomskiej i hm. Jana 
Grzegorzewicza. Przy każdym grobie: 
krótka modlitwa, chwila ciszy i zadumy, 
zapalenie dwóch zniczy (od Kręgu i 

Komendy Hufca) oraz sfotografowanie nagrobka. Z odwiedzin tych zostanie nam  pamiątka – wspólne zdjęcie 
przy grobie hm. Heleny Michalak (założycielki i komendantki  Żeńskiego Hufca ZHP w Kole),  a zdjęcia 
wszystkich nagrobków włączone zostaną do „Rejestru miejsc pochówku zmarłych instruktorów” 
prowadzonego przez Komisję Historyczną. Druga część spotkania odbyła się w gościnnych progach Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Kłodawie, gdzie bardzo ciepło przywitała nas  Dyrektor Szkoły  pani Dorota Sylwestrzak, 
która podkreśliła, że jest wychowanką tej szkoły  i m. in. obecnej na spotkaniu Marii Kusztal. Ponieważ 
kłodawskie seniorki przygotowały poczęstunek, więc spotkanie rozpoczęliśmy od gorącej (bo było dość 
chłodno) kawy, herbatki i przepysznych ciast.  Roboczą część spotkania rozpoczęła komendantka Kręgu i 
Komisji Historycznej- hm. Alina Olejnik,  która przywitała świątecznie zebranych, złożyła życzenia i przedstawiła 
program dalszej części spotkania obejmujący m. in. składki członkowskie, udział w kolejnych imprezach 
organizowanych przez WR KSHiS oraz Wspólnotę Skulską, ustalenie zadań własnych Kręgu i Komisji możliwych 
do wykonania w bieżącym roku harcerskim oraz  podsumowanie dotychczasowej aktywności seniorów.  Po 
wyczerpaniu tematyki  przeszliśmy do mniej oficjalnej części spotkania. Na stołach pojawiły się gorące 
kiełbaski, wędliny i sałatki, które wzmocniły siły seniorów. Dalsza konsumpcja przeplatana była znanymi 
piosenkami harcerskimi, dowcipami i różnymi wspomnieniami. W takiej atmosferze czas szybko mija, więc 
serdecznymi podziękowaniami dla organizatorów i Dyrekcji za perfekcyjnie przygotowane harcerskie spotkanie 
oraz wspólnym kręgiem zakończyliśmy pobyt w Kłodawie. Szkoda tylko, ze grypa nie pozwoliła kilku osobom na 
uczestniczenie w tym miłym    i owocnym spotkaniu.                                        phm. Dorota Piotrowicz KSH Koło 

 

UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 35 LECIA KRĘGU W KOŚCIANIE. 
Dnia 18 kwietnia 2018r. Krąg Instruktorów i Seniorów Harcerskich im. Jana III Sobieskiego 
w Kościanie odchodził 35-lecie działalności. Komenda Hufca ZHP im. Hm. Floriana 
Marciniaka w Kościanie na czele z komendantką hm. Jolantą Kasprzak wraz z 
wymienionym Kręgiem, którego komendantem jest phm. Hieronim Talikadze – 
zorganizowała z tej okazji okolicznościowe spotkanie w miejscowym Ośrodku Kultury. 
Wśród zaproszonych na uroczystość gości znaleźli się przedstawiciele władz 

samorządowych miasta i gminy wspierających kościańskie harcerstwo, przedstawiciele współpracujących z 
hufcem organizacji, a także harcerze: hm. Gabriela Jaskulska – członek Rady Naczelnej ZHP, hm. Tomasz 
Kujaczyński – Komendant  Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, hm. Ryszard Wosiński – były Naczelnik ZHP (który w 
Kościanie w 1986r. dokonał aktu odsłonięcia pierwszego w kraju pomnika Floriana Marciniaka), hm. Paweł 
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Napieralski – Przewodniczący Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów wraz z 
członkiniami Rady – hm. Urszulą Kocikowską i phm. Barbarą Król. Uroczystą zbiórkę jubileuszową po 
wprowadzeniu sztandarów rozpoczęto Hymnem ZHP, po czym delegacja harcerzy złożyła kwiaty pod 
pomnikiem hm. Floriana Marciniaka. Okolicznościową gawędę wygłosił hm. Roman Potok – autor książkowego 
opracowania historii Kręgu, którego wydanie w trakcie spotkania otrzymali wszyscy jego uczestnicy. Goście 

składali gratulacje i życzenia dalszej 
owocnej działalności, wręczyli 
gospodarzom kwiaty i upominki. 
Najstarsza z obecnych druhem 
zadeklamowała swój wiersz o młodych 
latach harcerskich dedykując go obecnej 
na sali młodzieży. Hm. Tomasz 
Kujaczyński oraz hm. Gabriela Jaskulska 
wręczyli odznaczenia harcerskie 
wyróżnionym członkom Kręgu, a 
komendanta Hufca hm. Jolanta Kasprzak 
obdarowała wszystkich seniorów 

jubileuszowego Kręgu pamiątkowymi dyplomami. W imieniu odznaczonych pięknie podziękowała druhna 
Marta Tomaszyk. Uroczystość umilił wesoły występ gromady zuchów pod kierunkiem hm. Doroty Zydlik, a 
zuchowe piosenki zachęciły wszystkich do wspólnych śpiewów. Popłynęły one dalej dzięki akompaniamentowi 
akordeonu druhny Grażyny Wróblewskiej. Wspólne zdjęcie uczestników poprzedził smaczny poczęstunek – 
kanapki, ciasto, kawa, herbata. Spotkanie  prężnie prowadzone przez phm. Hieronima Talikadze – Komendanta 
Kręgu Instruktorów i Seniorów Harcerskich im. Jana III Sobieskiego w Kościanie zakończyło wyprowadzenie 
sztandarów i  harcerski krąg.                                                                                               hm. Urszula Kocikowska     WR KSHiS                                                                                                                                     

                                                             
 

SENIORZY U PRZEDSZKOLAKÓW Przedszkole Samorządowe im. Kubusia 

Puchatka w Skokach miało dnia 24 kwietnia 2018r. niecodziennych gości w harcerskich 
mundurach. Tu bowiem druhna Bożena Wiśniewska z KSH OWAR w Poznaniu realizując jedno z 
zadań na zdobycie stopnia instruktorskiego, postanowiła propagować wśród dzieci ideę 
harcerstwa.  Grupa „starszaków” przez około 1,5 godziny wczuwała się w zuchów 
odbywających biwak. Dzieci podzielone na trzy grupy ustawiały „ognisko”, rozbijały namiot i 

przygotowywały posiłek (koreczki ze sera i ogórka). Odbywało się to w obecności pań opiekunek oraz druhów 
hm. Urszuli Kocikowskiej – opiekunki 
próby i hm. Marka Urbanowicza 
uczącego przy gitarze zuchowych 
piosenek. Całość zorganizowała i 
prowadziła druhna Bożena, która 
zapewniła materiały „obozowe” oraz 
pomoc seniorów. Krótkie gawędy o 
tym, co to harcerstwo, co to biwak i 
jak się na nim zachowywać 
urozmaicone zostały pokazem 
„pierwszej pomocy” – pokazaniem 
stworzenia z rąk krzesełka oraz 

przeniesieniem na noszach „rannej” pani opiekunki (oczywiście przy pomocy seniorów). Wszystkie dzieci 
zgodnie  z wykonanymi pracami otrzymały  znaczki „sprawności” – z namalowanymi namiotem, ogniskiem i 
widelcem, wymyślone przez druhnę Bożenę, a najładniej śpiewająca Zuzia – zuchenka ze skockiej drużyny 
obdarowana została przez druha Marka zuchowym pasem i śpiewniczkiem. Nauka stawania w harcerskim 

kręgu zakończyła ten nietypowy dzień w przedszkolu.                                     hm. Urszula Kocikowska  WR KSHiS                                      
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ZBIÓRKA KRĘGU PŁOMIENIE Z CZERWONAKA                                                      

26 kwietnia odbyła się jak co miesiąc zbiórka KSHiS „Płomienie”. Tym razem busem pojechaliśmy do 
Łopuchowa, gdzie odbyła się msza św. w intencji śp. dh Tadeusza Konrada i zmarłych instruktorów 
Hufca ZHP Czerwonak. Po mszy św. 

udaliśmy się na cmentarz do Długiej Gośliny na grób dh 
Tadeusza, na którym zamontowany został krzyż 
harcerski. Po odśpiewaniu Modlitwy Harcerskiej, 
piosenki „Idzie noc”  i zapaleniu znicza z emblematami 
harcerskimi przemieściliśmy się do Szkoły w Długiej 
Goślinie, gdzie wręcz po królewsku ugościła nas 
osobiście dyr. Szkoły, była instruktorka dh Renata, 
która z nieskrywaną radością wspominała czasy 
wspólnie spędzone na obozach i imprezach 
harcerskich. Wspominaliśmy też dh Tadeusza, z którym 
wielu z nas współpracowało na imprezach harcerskich. Przy piosenkach, do których akompaniował nam jak 
zwykle dh Heniu i wspomnieniach bardzo szybko minął nam czas i po zawiązaniu kręgu z przykrością się 
rozstaliśmy, czekając na następne spotkanie.                                              hm. Gabriela Jaskulska  KSHiS Płomienie  
                                                                                        

3.   R E L A C J E: 
Zlot Seniorów Chorągwi Wielkopolskiej ZHP w Kazimierzu 
Biskupim k/Konina  W dniu 21 kwietnia 2018r w piękny sobotni poranek pod 

przywództwem „Szefa Szefów” hm. Pawła Napieralskiego, autokar wypełniony bracią 
harcerską wyruszył z Poznania w kierunku miejscowości Kazimierz Biskupi.  Autokar 

prowadzony przez  druha Leszka z małym opóźnieniem dowiózł nas szczęśliwie na stadion sportowy, na którym 
odbyło się powitanie uczestników Zlotu, reprezentujących 31 kręgów  działających na terenie Wielkopolski. 
Część uczestników dotarła na miejsce Zlotu prywatnymi samochodami.  Na stadionie powitali nas zaproszeni 
goście: Z-ca Prezydenta miasta Konin pan Sławomir Lorek, Komendant Hufca ZHP Konin hm. Michał Kałużny, 

wieloletni komendant Hufca ZHP Konin hm. 
Jerzy Jaworski oraz władze i pracownicy 
Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi – pan Wójt 
Gminy Jan Sikorski, gospodarz całego zlotu, 
Prezes OSP, Komendant Policji, Sołtys 
Kazimierza Biskupiego, Dyrektorka Domu 
Kultury. Gośćmi Zlotu byli również przybyli z 
Poznania Przewodniczący Wielkopolskiej 
Rady Kręgów Seniorów ZHP hm. Paweł 
Napieralski oraz członkini Naczelnej Rady 
ZHP hm. Gabriela Jaskulska. Wszystkich 
przybyłych na Zlot seniorów powitała w 

imieniu własnym i członków KSH  „Warta” Komendantka Zlotu  phm. Jadwiga Brzezińska. Po wysłuchaniu 
krótkiego koncertu w wykonaniu orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej (orkiestra OSP w Kazimierzu 
Biskupim działa od 1911r) pod batutą kapelmistrza Pawła Grzybowskiego, przemaszerowaliśmy wraz z 
orkiestrą do Gminnego Domu Kultury, gdzie czekała na nas pani Dyrektor Sylwia Kudła. Po krótkim serdecznym 
powitaniu zaprosiła nas ona na spotkanie pokoleń przy kawie i cieście. Wielkim zaskoczeniem było 
niekonwencjonalne zachowanie Wójta Gminy pana Jana Sikorskiego, który oprócz powitania nas w imieniu 
swoim i mieszkańców gminy -  zaśpiewał dla nas towarzysząc sobie na gitarze znaną wszystkim piosenkę pt. 
„Gdybym miał gitarę”. W dalszym ciągu spotkania wysłuchaliśmy występów laureatów młodzieżowego 
przeglądu pieśni patriotycznych. Największymi brawami została nagrodzona piosenka do słów wiersza Adama 
Asnyka pt. „Miejcie nadzieję”. Po zakończeniu tej części spotkania, uczestnicy Zlotu zostali podzieleni na trzy 
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grupy, aby sprawniej zwiedzać zabytki Kazimierza Biskupiego i okolicy.  
Miejscowość Kazimierz Biskupi leży we wschodniej części Wielkopolski, jest 
otoczona lasami (niestety mocno przetrzebionymi przez działalność kopalni 
odkrywkowej węgla brunatnego) i licznymi jeziorami. W rezerwatach przyrody 
Mielno, Pustelnik, Sokółka, Bieniszew, występują pomniki przyrody oraz 
siedliska zwierząt chronionych. Przewodnikiem naszej grupy (pierwszej) był 
dyrektor szkoły pan Waldemar Szczepański, który już w Domu Kultury w 
krótkich słowach zapoznał nas z historią oraz z legendami związanymi z tutejszą 
miejscowością. Miasto wg tradycji zostało założone w XI w. przez Kazimierza 
Odnowiciela, a od 1237r do 1504 stanowiło własność biskupów lubuskich Jana i 
Mikołaja Lubrańskich. Od XV w. Kazimierz Biskupi był jedynym w Polsce 

ośrodkiem kultu Pięciu Braci Męczenników, którzy zginęli w 1003r z rąk rabusiów. Dla upamiętnienia 
męczeństwa pięciu mnichów, wybudowano pięć kościołów na wzgórzach otaczających miasto Kazimierz. Do 
dzisiaj z pięciu kościołów zostały trzy, dwa uległy zniszczeniu podczas wojen, a ich ślady zniszczyła działalność 
kopalni. Jednym z nich jest Fara Kazimierska pw. Św. Marcina, której wnętrze kościoła pokryte jest polichromią 
przedstawiającą sceny z życia św. Pięciu Braci Męczenników, a na ścianie kościoła znajduje się trumienka z Ich 
relikwiami. W drodze do kościoła zatrzymaliśmy się przy głazie upamiętniającym śmierć Jana Reinholda Patkula 
- przywódcy opozycji inflanckiej przeciw Szwedom, straconego w Kazimierzu przez Szwedów w 1707r. Głaz ten 
jako pomnik męczeńskiej śmierci został ufundowany przez jego narzeczoną. Z kościoła farnego przeszliśmy 
pięknie zadbanym parkiem do Klasztoru Misjonarzy św. Rodziny. Klasztor Misjonarzy oraz należący do 
klasztoru kościół pw. Św. Jana Chrzciciel i Pięciu Braci Męczenników został ufundowany w 1514r przez 
biskupów Lubrańskich, ówczesnych właścicieli Kazimierza.  Obecnie mieści się tutaj Wyższe Seminarium 
Duchowne (sekcja Wydziału Teologicznego UAM) oraz niewielkie muzeum Misjonarzy św. Rodziny, które 
pokazuje ich działalność w odległych zakątkach Ziemi. Pełni wrażeń udaliśmy się następnie autokarem w 
kierunku lotniska Aeroklubu Konińskiego, które powstało na terenie zrekultywowanego wyrobiska kopalni. 
Bardzo dobrze trafiliśmy, bo mieliśmy okazję zobaczyć nowy nabytek Aeroklubu, a mianowicie nowy samolot 
zakupiony w Australii, który będzie służył do wynoszenia w przestworza skoczków spadochronowych. Podczas 
naszego pobytu podziwialiśmy trenujących skoczków na dokładność lądowania.  Po tych doznaniach 
wróciliśmy do Domu Kultury, gdzie czekała na nas grochówka, kiełbasa i ciasto. Starszoharcerska drużyna 
śpiewacza z Konina „Poza horyzont”, zaprezentowała nam  piosenki harcerskie, nagrodzone rzęsistymi 
brawami. Po występie zespołu, Przewodniczący WR KSHiS hm. Paweł Napieralski przypomniał zebranym o:  
- Dniu Skupienia w Skulsku, który odbędzie się 9 czerwca, 
- Jesiennym Zlocie Seniorów w Jarocinie w dniu 22 września z okazji 100-lecia powstania ZHP oraz  
  rocznicy  Powstania Wielkopolskiego, 
- Targach „Viva Seniorzy” organizowanych w październiku na Targach Poznańskich, 
- spotkaniu 27 grudnia pod Pomnikiem Harcerzy na Polanie Maltańskiej w Poznaniu, 
- Zlocie Chorągwi Wielkopolskiej w lutym 2019 r. na zakończenie obchodów 100-lecia Powstania  Wlkp. 

Druh Napieralski złożył następnie podziękowanie Wójtowi Gminy panu Janowi Sikorskiemu  za gościnność, 
wytworzenie miłego nastroju i za czas poświęcony nam podczas całego pobytu. Osobne podziękowanie 
Przewodniczący WRKSH i S oraz Wójt Gminy Kazimierz Biskupi przekazali Komendantce Zlotu phm. Jadwidze 
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Brzezińskiej oraz członkom Kręgu Seniorów Harcerskich „Warta” za pracę włożoną w organizację Zlotu. Jeszcze 
tylko pozostało wręczenie przedstawicielom Kręgów dyplomów uczestnictwa w Zlocie oraz toreb wypełnionych 
folderami z opisami piękna Ziemi Konińskiej. Ostatnim etapem naszej przygody była wizyta w Klasztorze 
Kamedułów w Bieniszewie. Jest to jeden z dwóch działających w Polsce eremów (drugi - Kraków  Bielany) o 
bardzo rygorystycznej klauzuli zobowiązującej braci do wielu wyrzeczeń. Ponieważ czytanie przez braci tekstów 
biblijnych, dzieł liturgicznych i tekstów doktorów kościoła, wymaga szczególnego skupienia i ascezy duchowej - 
stąd w klasztorach brakuje śpiewu i muzyki (poza mszami niedzielnymi), jest skromny wystrój kościoła. Bracia 
mieszkają w osobnych domkach (eremach), zachowują milczenie, odbywają posty, zobowiązani są do pracy, a 
spotykają się tylko na wspólnych modlitwach. Na teren klasztoru mają wstęp tylko mężczyźni za wyjątkiem 
mszy niedzielnej o godz. 10.30 oraz świąt kościelnych, w których mogą uczestniczyć także kobiety. Harcerze 
seniorzy jako uprzywilejowani, mogli wejść pod opieką brata furtiana, na teren Eremu Pięciu Braci 
Męczenników, natomiast seniorki udały się na pobliską łąkę, gdzie miało zapłonąć ognisko. Niestety pora była 
wracać do Poznania, więc ognisko rozpalimy następnym razem. Zawiązany wspólny krąg i „bratnie słowo sobie 
dane” zakończył nasz wspólny pobyt na Zlocie Seniorów ZHP Chorągwi Wielkopolskiej w Kazimierzu Biskupim.  
Wszystko dopisało – organizacja zlotu, przyjazne uśmiechnięte twarze, miłe rozmowy i piękna pogoda!                                                                                                             
                                                                                                        pwd. Elżbieta i dh Andrzej Lik KSH 10 PDH                                                                                                                                                                

ZBIÓRKA WIOSENNA KRĘGÓW WSPÓLNOTY SKULSKIEJ  
W dniu 28 kwietnia 2018r. seniorzy z 15 kręgów (w tym z 7 kręgów Chorągwi Wielkopolskiej 
ZHP) działających we Wspólnocie Seniorów im. ks. Antoniego Bogdańskiego w Skulsku  zjawili 
się w Ośrodku Kultury gminy Skulsk w Mielnicy Dużej z okazji wiosennego spotkania.  Powitali 
nas komendantka Wspólnoty – phm. Iwona Milas oraz dyrektor Ośrodka – pan Jan Wadelski, a 

także powitalnym marszem gminna orkiestra młodzieżowa pod batutą pana Arkadiusza Skuratowicza. 
Wykonała ona również „100 lat” oraz pieśń „Barka” na cześć ks. proboszcza ze Skulska 

– Mariana Kowalskiego, któremu z racji zbliżających się imienin druhna Milas złożyła życzenia i wręczyła kwiaty. 
Wysłuchaliśmy również koncertu piosenek ludowych i harcerskich w wykonaniu tutejszego chóru gospodyń 
wiejskich, z którymi niejedna druhna i druh razem nucili. Po obiedzie pojechaliśmy podstawionym autokarem 
na wycieczkę – najpierw na skulski cmentarz, gdzie znajduje się grób patrona Wspólnoty Skulskiej – zmarłego 
dnia 13 czerwca 1938r. ks. Antoniego Bogdańskiego. Druhna Milas odczytała tu Apel Pamięci, na nagrobku ks. 
Bogdańskiego przedstawiciele Wspólnoty złożyli wieniec kwiatów i zapalili znicze, a następnie odśpiewaliśmy 
Modlitwę Harcerską. Dalej jadąc autokarem przez pięknie rozkwitłe zielenią pola, mijając stawy rybne, 
budynek Stowarzyszenia na rzecz Gminy Skulsk – dotarliśmy do osady Warzymowo. Według legend urodził się 
tu Piast Kołodziej, protoplasta dynastii Piastów. O osadzie tej pisała już Jadwiga Łuszczewska – Deotyma (1834 
- 1908, autorka „Panienki z okienka”): „Najpierwej pojechaliśmy do Warzymowa, wioski, w której, jak lud 
twierdzi, Piast miał się urodzić.(…..) Wioska leży nad Gopłem, dość w teren miejscu wąskiem, dziwnym, 
najpoetyczniejszym zbiegiem okoliczności, na przeciwległym brzegu, około przepływu Noteci przez Gopło, leży 
wioska Noć, która według podania miała być miejscem urodzenia Rzepichy. I tak dwie kolebki dwojga 
czczonych małżonków spoglądają na siebie lśniącymi okienkami swych chatek, i tylko Gopło je a raczej wiąże 
łańcuchem nurtów czystych i silnych, jak miłość w sercu wieśniaczem”. rozdziela, Zwiedziliśmy tu zabytkowy 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Piast_Ko%C5%82odziej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piastowie
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/deotyma-panienka-z-okienka.html
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kościół gotycki z XVI w. pw. św. Stanisława, która to świątynia ponoć połączona jest podziemnym korytarzem z 
pałacem w Lisewie. Po powrocie do Ośrodka w Mielnicy przy kawie i dobrym cieście przystąpiliśmy do części 
oficjalnej spotkania prowadzonej przez komendantkę Wspólnoty – phm. Iwonę Milas. Głównym tematem był 
Patronalny Dzień Skupienia w dniu 9 czerwca 2018r. Omówiono scenariusz tej uroczystości, wyznaczono kręgi 
odpowiedzialne za prace organizacyjne oraz za składanie wieńców i zniczy w różnych miejscach Sanktuarium. 
Druhna Milas poruszyła sprawę pocztów sztandarowych, oprawy muzycznej, zaproszeń, opieki nad przybyłymi 
gośćmi. Mamy nadzieję, że uda się zaprosić Naczelnego Kapelana ZHP hm. Wojciecha Jurkowskiego do 
koncelebrowania mszy św. Przewodniczący Kapituły hm. Paweł Napieralski przedstawił sprawę tabliczek 
epitafijnych i zaapelował, aby wnioski składane w przyszłości zawierały pełniejsze dane o osobie, której 
tabliczka ma dotyczyć  - jej osiągnięcia harcerskie, odznaczenia, a nie tylko słowa „był członkiem Kręgu”. Druh 
Paweł przedstawił również sprawę dwóch grupowych tabliczek, które w tym roku będą poświęcone i 
umieszczone w Mauzoleum – upamiętniającą 70-tą rocznicę zatonięcia w jeziorze Gardno 25 osób - 21 
harcerek z XV Łódzkiej Drużyny Harcerek oraz czterech ich opiekunek (wniosek Kręgu „Pułaszczacy” z Łodzi), a 
także tabliczkę poświęconą skautkom i skautom, harcerkom i harcerzom poległym i zmarłym w okresie 100-
lecia Związku Harcerstwa Polskiego (wniosek Kręgu „Bezimienni” z Gniezna).  Po wspólnym zdjęciu i kręgu 
harcerskim z tradycyjną „iskierką”  rozjechaliśmy się do domów pełni weny do dalszej pracy.      
                                                                                                   pwd. Elżbieta (Ala) Karbowiak KSH Wilki Morskie                                                                                                         
     

4.   I N F O R M A C J E: 
5.  

Harcerka z Puszczykowa Marianna Jasiczak zdobyła drugie 
miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Sztafeta Pamięci” – losy mojej 
rodziny w czasie II Wojny Światowej – edycja druga. Laureatka opisała 

życie swojego pradziadka Rajmunda Terczewskiego drużynowego Poznańskiej Drużyny 
Skautów „Piast” na Głównej. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Wojewody 
Wielkopolskiego, IPN o/Poznański i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzin Polskich 
Ofiar Obozów Koncentracyjnych. Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród 
odbyło się na uroczystej gali finałowej w dniu 7 kwietnia br. w dawnej celi Fortu VII w 
podniosłej atmosferze. Laureaci konkursu w nagrodę wyjadą 2 maja br. na tygodniowy 

pobyt edukacyjny związany z uroczystościami z okazji 73 rocznicy wyzwolenia obozów koncentracyjnych KL 
Dachau, KL Mauthausen-Gusen. Wyjazd ten dedykowany jest pomordowanym powstańcom wielkopolskim. 
Zebrani uczestnicy z przewodnikami zwiedzili Fort i zapoznali się z bolesną i termiczną historią tego obozu.      
Na zakończenie uroczystości zapalono znicze i pozostawiono pod ścianą straceń.                                                                                                         

                                                                                                                  pwd. Maria Wielebska KSH Historycy 
 

Z A P R O S Z E N I E  Krąg Seniorów Harcerskich „Szóstacy” im. T. Kościuszki 

przy Hufcu Poznań-Jeżyce      zawiadamia, że dnia 12 maja br. obchodzić będziemy 70-tą 
rocznicę oddania do użytku „Domu Harcerza”  w Poznaniu przy ul. Widna 3. Dom Harcerza 
został wybudowany społecznie staraniem Koła Przyjaciół Harcerzy oraz instruktorów 

ówczesnego VI Hufca ZHP Poznań- Winiary. W budowie brali udział również harcerze, harcerki oraz ich rodzice. 
Uroczystości będą obchodzone przy okazji Złazu Hufca ZHP Poznań-Jeżyce. 
Program obchodów: 
 - godzina   9;00 Msza św. w kościele św. Stanisława Kostki na Winiarach   przy ul. Tadeusza Rejtana 8               -     
 - godzina 10;00 Uroczysty apel przed Kościołem 
 - po apelu przejście do „Domu Harcerza”, zwiedzanie okolicznościowej  wystawy oraz spotkanie z seniorami  
   „Szóstaków”.  O godzinie 18:00 zapraszamy na Podolany na Ognisko Pokoleń przy Pomniku upamiętniającym    
 poznańskich harcerzy poległych i zamordowanych w okresie II-giej wojny światowej. 
 Pomnik znajduje się u zbiegu ulic Szarych Szeregów i Aleksandry Karpińskiej. 
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XXII PATRONALNY DZIEŃ SKUPIENIA W SKULSKU 
 9 CZERWCA 2018r.-  początek uroczystości godz. 10.00 na placu przy kościele. 

Osoby chętne na dojazd z Poznania autokarem proszone są o zgłoszenie się do    hm. Walentego 
Kupczyka tel. 608 866 837 najpóźniej do dnia 20 maja br. Koszt przejazdu 35 zł, płatne w 

autokarze.  Przypominamy, że osoby zgłoszone, które zrezygnują z wyjazdu zobowiązane będą również do 
zapłaty powyższej kwoty. Zbiórka jadących autobusem  godz. 7.15 Plac Mickiewicza w Poznaniu. 
Zgodnie z Komunikatem nr 1/2018 Komendy i Kapituły Wspólnoty następujące Kręgi zostały wyznaczone do 
składania  kwiatów i zniczy w poniższych miejscach:  
= tablica św. Jana Pawła II - IKS DĘBY SZCZECIN  
= tablica przy Mauzoleum - KSH JEŻYCE I i SZÓSTACY  
= tablica epitafijna w Mauzoleum lewa strona - KSHiS WARSZAWA,  
= tablica epitafijna w Mauzoleum prawa strona - KSHiS OWAR POZNAŃ,  
= tablica epitafijna w Mauzoleum boczna - KSH GNIEZNO  
= nisza urnowa w Mauzoleum - KSH GDAŃSK, GDYNIA  
= galeria zdjęć kapelanów - KSHiS WRZEŚNIA, BYDGOSZCZ  
= popiersie ks. A. Bogdańskiego - IKS DZIEWIĄTACY –POZNAŃ  
= płaskorzeźba Matki Boskiej Skulskiej - KSH MŁAWA, WILKI MORSKIE-KIEKRZ  
= grób ks. A. Bogdańskiego (cmentarz) - KSH WILDA POZNAŃ  
= grób hm. W. Bączykowskiego -KSH JANOWIEC  
= pomnik przy remizie -KSHiS WIARUSY 
= tablica św. Jerzego - KSHiS KOŁO 

SPRAWA KOSTIUCHNÓWKI: Z przykrością 

informujemy, że wyjazd na Ukrainę do Kostiuchnówki został 
odwołany z powodu zbyt małej liczby chętnych – 15 osób. Przykro 
nam, że tak dobrze zapowiadająca się wycieczka, związana z 
przekazaniem darów dla tamtejszych harcerzy nie doszła do 
skutku, mimo wstępnego dużego zainteresowania, nie mającego niestety odzwierciedlenia w zgłoszeniach.  

 WYDAWNICTWA HARCERSKICH SENIORÓW: 
 

INFORMUJEMY ŻE harcmistrz TADEUSZ BOHM CZŁONEK KOMISJI 
HISTORYCZNEJ CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ  NAPISAŁ I WYDAŁ KOLEJNĄ 
KSIĄŻKĘ  O TEMATYCE  HARCERSKIEJ  DOTYCZĄCĄ MUNDURU HARCERSKIEGO. 
SERDECZNIE POLECAMY. KOSZT  EGZ.  17 ZŁOTYCH .  ZAMÓWIENIE PROSZĘ 
SKŁADAĆ  PO ADRESEM: ZHP KOMISJA HISTORYCZNA  KCh WLKP.ZHP  phm 
Stanisław MAJ tel.   666 -338-635 

 
   

Harcmistrz STANISŁAW JASIŃSKI (MIESZKANIEC POZNANIA)  KOMENDANT 
KRĘGU SENIORÓW  HARCERSKICH NR 2 Z MOGILNA Z OKAZJI  SWOJEGO 
JUBILEUSZU 60 LECIA SŁUŻBY HARCERSKIEJ NAPISAŁ  I WYDAŁ KSIĄŻKĘ O 
SWOJEJ DRODZE W HARCERSTWIE.  CHĘTNYCH DO NABYCIA PROSIMY O 
KONTAK Z AUTOREM  POD TEL. 503-774-009. KOSZT EGZ. 20 ZŁOTYCH. 

 
  

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

 
 
 


