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       2. Z  ŻYCIA KRĘGÓW : 
          

W dniu 1 września 2014 r. upamiętniono w Lesznie 75 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej z udziałem 
Kompani Honorowej Wojska Polskiego. Członkowie KSHiS Leszczyna i HKS „Korzenie” z Gdaoska oddali 
hołd poległym bohaterom pod „Pomnikiem poległych Harcerzy”  w Lesznie składając biało-czerwona 
kwiaty i zapalając  znicz pamięci. 
Pamiętad należy że okupant hitlerowski ze szczególną bezwzględnością ścigał i mordował członków 

drużyn harcerskich działających przed wojna w Lesznie i okolicach. Ponadto członkowie Kręgu wzięli udział w dniu 
17.09.2014  Nadzwyczajnym Zjeździe Hufca ZHP Leszno który wybierał delegatów na Zjazd Chorągwi Wielkopolskiej ZHP 
który odbędzie się 8 listopada w Poznaniu.                                                       opracowanie:  hm. Stefania Wajman 

   
W dniu 10 września 2014r. w pomieszczeniach Klubu Osiedlowego „Złota Jesieo” Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Osiedle Młodych” odbyła się uroczysta zbiórka poświęcona 10 – leciu działalności Kręgu. Po powitaniu 
przybyłych gości: Dh hm. Pawła Napieralskiego – Komendanta Wlkp Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej, Dh 
Małgosi Andrzejewskiej – Kierowniczki Klubu Osiedlowego „Złota Jesieo”, przedstawicieli KSH „Owar” i KSH 
„Wiarusy”, komendantka KSH „10 PDH” przedstawiła krótkie kalendarium dotyczące przeszłości i 

teraźniejszości Kręgu. Bardzo ważnym punktem części oficjalnej zbiórki było wystąpienie Dh hm. Pawła Napieralskiego 
Komendanta WRKSHiS, który pozytywnie ocenił dotychczasową pracę Kręgu, życząc równocześnie pomyślności i 
wytrwałości na dalsze lata działalności. Świadectwem tej dobrej oceny, były wręczone druhnom (Marylce Czyż, Irenie 
Franciszczak, Danusi Skubel, Irenie Smierzchalskiej, Heni Urbaś i Basi Wilczek) podziękowania za zaangażowanie w 
działalnośd Kręgu. Wstępem do części muzyczno – wokalnej, bez której nie może się odbyd żadna uroczystośd harcerska, 
było odczytanie czterowierszu: 

„Gzie słyszysz śpiew, tam śmiało wstąp  tam dobre serca mają, 
Bo ludzie źli, ach, wierzaj mi, Ci nigdy nie śpiewają.” 

                                                                                                   Johan Wolfgang Goethe 

Długo i radośnie rozbrzmiewały śpiewane przez nas piosenki, przerywane zagadkami muzycznymi i pląsami. Na uwagę 
zasługuje piosenka – prezent jaki otrzymałyśmy od Dh hm Wojciecha Tokłowicza – muzyka i Dh. Ewy Pawłowskiej – słowa 
p.t. Harcerska młodośd w 10 - ce” skomponowanej na okolicznośd dziesięciolecia działalności naszego Kręgu. Nad całością 
oprawy muzycznej pieczę sprawował Dh hm. Wojciech Tokłowicz, jego piękny ton skrzypiec wtórował dwom mandolinom, 
na których grali Dh. Halinka Mróz oraz Dh Bogdan Marcinkowski oraz gitarze, na której grał niezawodny Jasiu Mróz.  
Wspólny krąg i „Bratnie słowo sobie dajem.........” zakooczyły naszą jubileuszową zbiórkę.                                                                                                               

                                                                                                                                  opracowanie: Elżbieta Żymałkowska - Lik 
 

Tradycyjnie w miesiącu wrześniu spotykają się seniorzy Harcerskiego Kręgu Seniorów Ziemi 
Trzemeszeoskiej by uczcid pamięd poległych obrooców Trzemeszna i okolic w 1939 r. W tym roku 
spotkaliśmy się 16 września przy pomniku zamordowanych obrooców Niewolna i Trzemeszna. 
Przybyłych seniorów z Gniezna, Mogilna, Trzemeszna, komendantkę Hufca ZHP dh. Stanisławę 
Szymaoską, władze samorządowe w osobach Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy pana Wiesława 

Pokorskiego i Burmistrza pana Krzysztofa Derezioskiego powitał komendant kręgu pwd. Ireneusz Kasprzyk. Wydarzenia z 
września 1939r.oraz nazwiska pomordowanych przypomniał dh. Stanisław Góralczyk. Za kultywowanie pamięci o tych 
tragicznych wydarzeniach podziękował burmistrz pan Krzysztof Derezioski. Złożeniem pod pomnikiem kwiatów, 
zapaleniem zniczy, chwilą ciszy i odśpiewaniem Hymnu Harcerskiego zakooczyliśmy spotkanie w Niewolnie. Następnie 
uczestnicy spotkania udali się do miejscowości Gołąbki. Tam w ,, Barze Przylesie” kontynuowaliśmy nasze spotkanie. Dh. 
Edmund Szlacheta wygłosił pogadankę o działalności trzemeszeoskich harcerzy podczas okupacji. Przy poczęstunku 
przygotowanym przez właścicieli zajazdu paostwa Pokorskich czas szybko upływał na rozmowach i wspomnieniach. 
Wspólną fotografią i pożegnalnym kręgiem zakooczyliśmy nasze kolejne spotkanie. 
                                                                                                                                            opracowanie:    pwd. Ireneusz Kasprzyk 

 
Harcerski Start 2014/15 Kręgu Starszyzny Harcerskiej i Seniorów „ Damy radę” im. dh. Feliksa Tylmana 
w Wągrowcu. Dnia 20 września o godz. 10:00 na strzelnicy bractwa strzeleckiego w Kobylcu /k. 
Wągrowca wstawili sie na zbiórce członkowie kręgu „ Damy radę „. Zbiórkę rozpoczął apel i odśpiewanie 
hymnu.  Po powitaniu przez komendanta kręgu hm Jerzego Mianowskiego gości w osobach: Starosty 
Powiatu Wągrowieckiego P. Michała Piechockiego Prezesa Bractwa Strzeleckiego w Wągrowcu P. 

Bogdana Gajewskiego, Z-cy Komendanta Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów, wielkiego 
przyjaciela kręgu „Damy radę” hm Aleksandra Sekulskiego, odczytano rozkaz kom. Chorągwi Wlkp ZHP. W czasie zbiórki 
wręczone zostały wyróżnienia Komendanta Chorągwi Wlkp, honorową odznakę „Harcerska Służba Wielkopolsce”, którą 
otrzymali: hm. Alicja Zielioska, hm. Marek Urbanowicz. Listy gratulacyjne: hm. Jan Zenger, hm. Janina Smogór, pwd. 
Małgorzata Suchanecka Zarząd Powiatu Wągrowieckiego w uznaniu szczególnych zasług w rozwoju powiatu 



wągrowieckiego przyznał nagrodę Herbu Powiatu Wągrowieckiego -hm. Jadwiga Mianowska -hm. Barbara Gołast -hm. 
Markowi Urbanowiczowi Nagrody wręczył Starosta Wągrowiecki Michał Piechocki, który powiedział że bardzo wysoko 
ceni wkład pracy całego kręgu w rozwój i promocję powiatu wągrowieckiego. Po apelu odbyła się częśd robocza zbiórki, na 
której ustalono program pracy kręgu na rok harcerski 2014/15 uwzględniając udział w imprezach innych kręgów. Hm. 
Marek Urbanowicz przedstawił działania w których brali udział członkowie kręgu. A było tego trochę. Przy kawie wręczono 
także urodzinowe kwiaty i tort dla hm. Jadwigi Mianowskiej i hm. Marka Urbanowicza oboje okrągłe „18+”. Hm. Jerzy 
Mianowski przedstawił także zadania i cele jakie stoją przed kręgiem. Po części roboczej zjedliśmy obiad ugotowany na 
miejscu przez Małgorzatę Suchanecką i hm. M. Urbanowicza, po posiłku każdy mógł sprawdzid swoje oko uczestnicząc w 
strzelaniu z karabinu pneumatycznego oraz z KBKS-u. W tym swoistym turnieju strzeleckim w strzelaniu z KBKS-u 
zwyciężył hm. Jan Zenger - zdobywając okazały puchar ufundowany przez prezesa bractwa strzeleckiego. Puchar 
komendanta kręgu „Damy radę” w strzelaniu z karabinka pneumatycznego zdobył hm. Marek Urbanowicz. Strzelanie z 
KBKS prowadził zaprzyjaźniony z nami P. Robert Stein szef biura ochrony „ADSUM” w  Wągrowcu, jednocześnie 
strzelmistrz bractwa strzeleckiego - strzelanie z karabinu pneumatycznego prowadził p. Janusz Kożuszko, zbiórkę 
zakooczył krąg przyjaźni.                                                                                                                     pwd. Małgorzata Suchanecka                                                       
 

      3.    R  E  L  A  C  J  E  : 
 

MOJE WSPOMNIENIA Z XXIII ZŁZU SENIORÓW I STARSZYZNY HARCERSKIEJ W OPOLU.  
 W czwartek 28 sierpnia br. o godz. 11,15 autobus relacji Poznao-Opole z harcerską gromadą (kręgi z 
Poznania, Szamotuł i Janowca) zabrał leszczyniaków z przystanku przy Mc Donaldzie w Lesznie. Do 
miasteczka akademickiego przy ul. Grunwaldzkiej w Opolu dotarliśmy w godzinach popołudniowych 
gdzie mieliśmy zamieszkad w DS. „KMICIC”. Okazało się, że na Złaz przyjechało wielu maruderów, 
którzy nie do kooca przestrzegają ustalonych zasad i miłosierny komendant Złazu hm. Krzysztof 

Pędziwiatr lokował wszystkich uczestników złazu wg. czasu przyjazdu. W ostateczności cała ekipa która przyjechała 
autobusem została zakwaterowana na 2 piętrze DS. „Spójnik” w trwającym remontem na niższych kondygnacjach. 
Podzielenie na 3 grupy udaliśmy się do stołówki akademickiej gdzie systemem „szwedzkiego stołu” spożywaliśmy 
codziennie śniadania i kolacje. Po kolacji odbyła się prezentacja filmu z cyklu „przeżyjmy to jeszcze raz” czyli wspomnienia 
XXII Złaz Seniorów w Szczecinie w 2013 roku. Każdy z ogromnym zainteresowaniem wypatrywał siebie na ekranie i z łezką 
w oku ponownie przezywał ten sierpniowy złaz w 2013 roku. W piątek pod hasłem „z pod znaku RODŁA” nasz autobus 
uzbrojony w zielone chusty wyruszył z Opola na Górę Św. Anny. Jest to miejsce uświęcone krwią bohaterów-Ślązaków, 
którzy polegli w walkach o Polskę w dniach 21-26 maja 1921 roku podczas zaciekłych walk III powstania śląskiego.  Na 
Górze św. Anny wysłuchaliśmy prelekcji o powstaniach śląskich, zwiedziliśmy Muzeum czynu powstaoczego, gdzie były 
eksponowane plansze z materiałami z trzech powstao Śląskich oraz ukazana działalnośd członków „RODŁA”. Moja 
szczególną uwagę przykuła plansza z życiorysem Jana Edmunda Osmaoczyka – twórcy nazwy organizacji a także Wojciecha 
Korfantego – dowódcy Powstao Śląskich. Annaberg- Góra Świętej Anny o wysokości 408 m n.p.m. jest najwyższym 
wzniesieniem grzbietu Chełma na Wyżynie Śląskiej. Na samym szczycie góry wybudowano w XVII wieku kościół drewniany 
– aktualnie murowany który jest ważnym celem pielgrzymek. Wspinając się pod górę dotarliśmy do Sanktuarium Św. Anny 
Samotrzeciej ubraną w ozdobną szatę znajdująca się w głównym ołtarzu. Spacerując podziwialiśmy grotę wykonaną na 
wzór groty z Lourdes praz 40 kaplic kalwaryjskich z lat 1700-1709. Następnie grupa wielkopolska pojechała pod 
monumentalną budowlę na Górze Św. Anny  -  pomnik CZYNU POWSTAOCZEGO. Tutaj   w czworoboku zgromadzili się 
wszyscy uczestnicy Złazu na uroczystym apelu, by w obecności władz harcerskich, wojewódzkich, powiatowych i miejskich 
zainaugurowad XXIII Złazu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej. Komendanci reprezentacji chorągwi złożyli raport 
komendantowi Złazu , a On z-cy Naczelnika ZHP który wręczył nominacje kierownika Wydziału Seniorów i Starszyzny 
Harcerskiej dh. hm. Bogdanowi Radysowi  - komendantowi HKS Korzenie z Gdaoska.  Przedstawiciele Chorągwi 
Zachodnio-Pomorskiej wręczyli komendantowi Złazu BUŁAWĘ ZLOTOWĄ. Wszyscy seniorzy , którzy dotarli do amfiteatru , 
podziwiali jego ogrom i wsłuchiwali się w cudny śpiew niewidomej dh. Gabrysi, która stała w dole na scenie amfiteatru. W 
tej scenerii każdy senior spałaszował ogromną porcję ruskich pierogów popijając owocowym sokiem i zagryzając 
czekoladowym piernikiem. Po posiłku ruszyliśmy w drogę powrotna do Opola. Wieczorem gościliśmy w Ośrodku Wodnym 
gdzie zwiedzaliśmy stojącą na Odrze barkę wyremontowaną przez 41 Drużynę Żeglarską pod kierownictwem dh. hm. 
Marysi. Na zakooczenie dnia uczestnicy złazu zgromadzili się przy ognisku, gdzie do późnych godzin wieczornych płynęły 
piosenki i gawędy harcerskie.  Sobota przywitała nas piękną słoneczną pogodą w sam raz na harcerskie wędrówki. Po 
śniadaniu seniorzy ruszyli zdobywad ziemie opolską. Dotarliśmy do Brzegu gdzie oczom naszym ukazał się „Śląski Wawel”. 
Przodkowie Piastów Śląskich patrzą z fasady zamku. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie to, że jest ich kilkudziesięciu 
– to jedyna taka galeria w Polsce. Do zamku przylega kolegiata świętej Jadwigi , w której krypcie znajdują się 22 sarkofagi z 
prochami śląskich książąt.  



 
 
Jest to największa nekropolia dynastyczna Europy Środkowej. Wspaniałym przykładem sztuki późnego baroku jest brzeski 
kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w którym znajduje się niezwykła PIETA z XVIII wieku. 
Spacer po starówce brzeskiej przybliżył nam ciekawy ratusz  z XVI wieku stojący pośrodku  rynku. Na smaczny obiad 
wszyscy uczestnicy dotarli do Grotkowa. Po zwiedzeniu Grotkowa zrobiliśmy sobie przerwę na kawę, podczas której 
podziwialiśmy usytuowany pośrodku rynku ratusz z renesansową wieża v XV wieku. Ponieważ do kolacji było jeszcze 
sporo czasu po powrocie do Opola postanowiliśmy zwiedzid starówkę. Zwiedziliśmy wzgórze uniwersyteckie, gdzie 
podziwialiśmy ocalałe poniki z parków, zrujnowanych pałaców, grobowców itd. Na wzgórzu każdy fotografował się ze 
znanymi postaciami kultury zaklętymi w brązie , jak Niemen Kofta, Osiecka, Grechuta, Grotkowski czy Starsi Panowie Dwaj 
– Przybora i Wasowski. O godz. 19.00 zajmowaliśmy miejsca w amfiteatrze opolski, w którym od 1964 roku odbywają się 
festiwale piosenki polskiej. O godz. 20,00 na scenę wkroczył zespól „Golec Orkiestra”. Mocnym uderzeniem i piosenkami 
rozbawił po brzegi wypełniony amfiteatr. Powrót do akademika odbywał się „opolską Wenecją” – gdzie podziwialiśmy 
podświetlone fontanny na Odrze praz kolorowymi neonami zaznaczone brzegi rzeki. Jak na niedzielę przystało naszej 
grupie wypadło śniadanie o godz. 7,00. O godz. 10,00 zapakowaliśmy bagaże do autobusu i ruszyliśmy na Stare Miasto, 
gdzie odbywał się VI Festiwal Opolskich Smaków. Wokół ratusza były rozstawione przeróżne kramy jedzeniem i piciem. Z 
kawiarnianego ogródka obserwowaliśmy otoczenie i podziwialiśmy piękną bryłę ratusza, który wzniesiono w 1864 roku w 
stylu neorenesansowym na wzór florenckiego pałacu Vecchio. W samo południe udaliśmy się na Mszę Św. Do kościoła 
katedralnego p.w. Świętego Krzyża.  Po Mszy Św. na dziedziocu katedralnym odbył się uroczysty apel pożegnalny. 
Dokonano podsumowania Złazu, wręczono upominki, podziękowano organizatorom za trud w przygotowaniu i 
przeprowadzeniu zlotu.  W trakcie apelu hm. Paweł Napieralski w imieniu Komendanta Chorągwi Wlkp. ZHP zaprosił 
wszystkich na kolejny XXIV Złaz Seniorów i Starszyzny Harcerskiej do Poznania w trzecim tygodniu sierpnia 2015 r.  Grupa 
wielkopolska zawiązała krąg pożegnalny w trakcie którego podziękowano dh. Eli z Brzegu za szczególna opiekę w trakcie 
Złazu. W kręgu odśpiewaliśmy „bratnie słowo”, przekazaliśmy iskierkę przyjaźni i ruszyliśmy do domów. Droga powrotna 
upłynęła spokojnie w strugach deszczu.                          
                                                                                                                       wspominała: hm. Krystyna Wencel z KSHiS Leszczyna  
 

 

Zlot starszyzny Harcerskiej i Seniorów Hufca ZHP Kalisz im ks. Stanisława 
Piotrowskiego  26-09-2014 na Stanicy „Grodzisko” w Szałem. 

Każdy, kto jest lub był w ZHP wie, że harcerstwo bez względu na wiek i czas,  to niezapomniana przygoda, 
która jeszcze po latach pięknieje. Już od wielu lat spotykamy się w gronie instruktorek-seniorek w Harcówce, 
czyli w siedzibie Komendy Hufca przy ul Legionów 42 i przywołujemy obszary pamięci o harcerskich 

przeżyciach. Wspominamy również tych z naszych szeregów, którzy odeszli na „wieczną wartę”. 
W tych towarzysko-przyjacielskich pogawędkach pojawiła się pewna myśl ..., czy wzorem harcerskich seniorów w innych 
hufcach (bo uczestniczyłyśmy w kilku seniorsko  -instruktorskich spotkaniach w Ostrowie Wlkp, w Wągrowcu, jutro 
jedziemy do Szamotuł) nie poszerzyd naszej działalności o sprawy merytoryczne -harcerskie. Spisałyśmy listę tych spraw i 
postanowiłyśmy sformalizowad nasze przyjacielskie gawędy. I tak oto przyjęłyśmy nową nazwę naszego kręgu „Krąg 
Starszyzny Harcerskiej i Seniorów „ Żurawie” przy Komendzie Hufca ZHP w Kaliszu. Nowa nazwa została zatwierdzona 
rozkazem przez Komendanta Hufca. Nazwałyśmy się Żurawie na cześd naszej druhny Wini czyli Mieczysławy Kulczyoskiej, 
z którą pełniłyśmy harcerską służbę, a ona często opowiadała nam o swoich harcerskich przygodach - tych jeszcze 
przedwojennych. Prowadziła wówczas drużynę Żurawie przy Szkole Powszechnej Nr 5 w Kaliszu. To także hołd żyjących 
instruktorów  seniorów dla tych wszystkich , których już nie ma wśród nas. Jesteśmy zawsze, blisko, kiedy coś się dzieje w 
kaliskim harcerstwie. Pomagamy w imprezach zuchowych, rajdach harcerskich, przeglądach piosenki harcerskiej, 



uczestniczymy w Dniach Myśli Braterskiej. Współpracujemy z Wielkopolską Radą Kręgów Starszyzny Harcerskiej i 
Seniorów. Zamieszczamy notatki o niektórych naszych działaniach w „Seniorze”. Naszym celem jest utworzenie pięknych 
więzi międzypokoleniowych, czego dowodem jest zlot. Zapraszamy Was-Seniorów do przystąpienia do naszego Kręgu i 
wspólnego działania, bowiem mimo trwałych śladów osobistych przeżyd z harcerskiego kręgu, to przecież warto również 
w dokumentowad barwy minionych lat.  Niech słowa z pieśni pożegnalnej przy ognisku „Nie zgaśnie tej przyjaźni żar, co 
połączyła nas” towarzyszą nam przez resztę życia. 

                                                                           (Z przemówienia hm Jadwigi Kaźmierczak - Baszczyk na zlocie)  

Najpierw spotkania po latach, rozmowy, wspominki z obozów , rajdów, wycieczek przy pączku i kawie. Oficjalne 
otwarcie Zlotu nastąpiło na Apelu. Rozpoczęliśmy tradycyjnie od wprowadzenia sztandaru Hufca Kalisz oraz odśpiewania 
hymnu ZHP. Raport Komendantowi Hufca hm Maciejowi Ciszewskiemu w imieniu seniorów złożyła druhna hm Urszula 
Góral. W Zlocie uczestniczyli poza seniorami i harcerzami starszymi również znamienici goście w osobach wiceprezydenta 
Miasta Kalisza Pana Jacka Konopki, Skarbnika Miasta Ireny Sawickiej, Naczelników Wydziału Spraw Społecznych Tomasza 
Rogozioskiego i Wydziału Edukacji Mariusza Witczaka.  W Zlocie uczestniczył Przewodniczący Kręgów Starszyzny 
Harcerskiej i Seniorów w Wielkopolsce hm Paweł Napieralski wraz z członkami Prezydium Wielkopolskiej Rady . Po 
przemówieniach wiceprezydenta i Pawła Napieralskiego wystąpiła druhna hm Jadwiga Kaźmierczak -Baszczyk i 
przedstawiła zadania przyjęte do realizacji w ramach projektu „Z historią w przyszłośd”.  Najważniejsze przed nami to 
napisanie Kalendarium Hufca ZHP Kalisz z okresu od 1946 do 2011roku.  Po apelu uraczyliśmy naszych zlotowiczów 
pyszną grochówką, a następnie zaprosiliśmy wszystkich na ognisko. Gawędę o najważniejszych symbolach w ZHP 
przeplataną piosenkami prowadziła druhna hm Urszula Góral. Pięknie spisała się Brad harcerska z drużyn kaliskich 
akompaniując Seniorom oraz wyśpiewała również własne ideały harcerskie. Tym samym udała się nam integracja przy 
ognisku młodzieży i seniorów. 
Ognisko zakooczono kręgiem i pieśnią „Bratnie słowo sobie dajem...”                      opracowanie: hm Urszula Góral 

 

Zlot Wielkopolskich Kręgów Starszyzny  i Seniorów Szamotuły 2014 
„Rychtyk po szamotulsku” 

czyli akurat, dokładnie, w sam raz, w porządku,  rzeczywiście. 
Już tradycją się stało, że my wielkopolscy seniorzy przynajmniej  raz do roku spotykamy się, by w 
radosnym kręgu ogrzad swe serca  harcerskim ogniskiem, napisała w zaproszeniu na Zlot 
Wielkopolskich Kręgów Starszyzny  i Seniorów Szamotuły 2014 hm.  Katarzyna Grążka. 

200 seniorów z Wielkopolski spotkało się 27 września 2014 roku w Ośrodku Jeździeckim  Baborówko niedaleko 
Szamotuł, by uczestniczyd w  Zlocie Wielkopolskich Kręgów Starszyzny  i Seniorów Szamotuły 2014. W poprzednich latach 
uczestniczyliśmy w świetnie przygotowanych i wzorowo przeprowadzonych  Zlotach Wielkopolskiej Rady Harcerskich 
Kręgów Seniorów w Ostrowie Wielkopolskim i  w Wągrowcu. Teraz zaprosiła nas na zlotową zbiórkę harcmistrzyni 
Katarzyna Grążka komendantka Kręgu Starszyzny Harcerskiej i Seniorów Matecznik. A pretekstem tego zaproszenia, był 
jubileusz 10 - lecie Kręgu Starszyzny Harcerskiej i Seniorów Matecznik.  Na  Zlocie zameldowało się 200 harcerskich 
seniorów reprezentujących 22 Kręgi Starszyzny Harcerskiej i Seniorów z terenu całej Wielkopolski: Gniezna, Kalisza, 
Konina, Leszna, Lubonia,  Ostrowa Wielkopolskiego, Poznania, Słupcy, Szamotuł,  Trzemeszna, Wągrowca, Wrześni, 
Wschowy, Złotowa.  Zaproszenie przyjął i uczestniczył hm. Paweł Napieralski Przewodniczący Wielkopolskiej Rady Kręgów 
Starszyzny Harcerskiej i Seniorów, hm. Maciej Grążka, Komendant Hufca Szamotuły wraz z zastępczynią  phm. Kamilą 
Unger,  a zaszczytną funkcję Drużyny Sztabowej pełnił Krąg Instruktorski Dzida z Szamotuł  na czele z Przewodniczącym 
hm. Piotrem Szymkowiakiem, który był oboźnym Zlotu.  Pogoda tego dnia była słoneczna. Spotkanie odbywało się w 
ogromnej byłej ujeżdżalni, w której wiele pokoleo uczyło się jeździd na koniach. Przez szpary desek okalających wielką salę 
sączyło się do środka wesołe jesienne słoneczko. Zasiedliśmy do  stołów ustawionych rzędami na stodolnym klepisku. 
Obok przy ścianach organizatorzy zaprezentowali na zdjęciach bogate dokonania 10-letniego Jubilata - Kręgu Starszyzny 
Harcerskiej i Seniorów Matecznik.  Bardzo uroczyście i serdecznie powitała nas gospodyni harcmistrzyni Katarzyna. 

 

 
              



Po krótkich rozmowach -  przyjaciół – i spożyciu pysznego ciasta – placek na młodziach (w swobodnym tłumaczeniu 
placek na drożdżach) z kawą lub herbatą, przygotowaną w nocy poprzedzającej Złaz (by jak mówiły członkinie Kręgu z 
Szamotuł, ciasto było pachnące i świeże) udaliśmy się na apel rozpoczynający Zlot Wielkopolskich Kręgów Starszyzny 
Harcerskiej i Seniorów. Oboźny zlotu  hm. Piotr Szymkowiak, wydał polecenie podniesienia flagi paostwowej na maszt, 
zabrzmiał hymn ZHP, pochylił się na placu apelowym sztandar Hufca ZHP Szamotuły, proporczyki  szczepów.  Oboźny 
odebrał raport od Komendantów Kręgów i zameldował hm. Pawłowi Napieralskiemu godowośd do realizacji programu. 
Życzenia obecnym seniorom złożyli: Starosta Szamotulski Paweł Kowzan, Burmistrz MiG Szamotuły Włodzimierz 
Kaczmarek, przewodniczący Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów hm. Paweł Napieralski oraz 
kapelan 10 Środowiskowego Szczepu Harcerskiego Antydes ks. kanonik Andrzej Grabaoski.  

Podczas apelu hm. Paweł Napieralski wręczył podziękowania za wybitną pracę w KSK Jeżyce I hm. Halinie Smól-Bor, 
HKS Wilki Morskie hm. Bogdanowi Janiszewskiemu, KSHiS Leszczyna hm. Romualdowi Kowalewskiemu oraz z okazji 80-
tych urodzin list gratulacyjny od K-ta Chorągwi hm. Jarosława Rury  hm. Stanisławowi Gromadzioskiemu. 

Wróciliśmy do wielkiej sali – ujeżdżalni – na tle której wcześniej zostało wykonane rodzinne zdjęcie uczestników Zlotu. 
Gospodarze zaserwowali lunt kichy aby my mrzywy nie byli (co w swobodnym tłumaczeniu z gwary wielkopolskiej 
oznacza – kiełbasa z pieczywem i musztardą – ażebyśmy głodni nie byli). 
Rozpoczął się następny etap  Rychtyka po szamotulsku  (w tłumaczeniu - akurat, dokładnie, w sam raz, w porządku,  
rzeczywiście), który  z wielkim zaangażowaniem prowadziła hm. Katarzyna.  W środkową częśd wielkiej „sali” wkroczył 
tanecznym krokiem Zespół Folklorystyczny „Szamotuły”.  Druhna  Ania Czerniak zaprezentowała i omówiła bardzo 
szczegółowo części stroju szamotulskiego – pokazując go na stojących obok  pięknych tancerkach i  przystojnych 
tancerzach (u pao – czepek, korale, koszula, sznurówki, zapaska, spódniki, trzewiki; u panów – kapelusz, koszula, jaka, 
kaftan, buty, spodnie).  Zespół Folklorystyczny Szamotuły zaprezentował wiązankę taoców regionu szamotulskiego a 
potem uczył uczestników Zlotu taoca Marynia. I ja miałem szczęście zataoczyd. Moją nauczycielką była Druhna Ania.  Dośd 
szybko udało mi się namówid moje nogi do prawie poprawnego taoca, troszkę przeszkadzało mi klepisko. Szamotulski 
taniec tak spodobał się seniorom. że był kilkukrotnie powtarzany. Dziękujemy członkom zespołu za lekcję taoca. Zosia 
Kornatowska, Klaudia Erens, Zosia Frąckowiak, Ania Napierała uczennice ze Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w 
Kaźmierzu a także a także Jan Wachowiak i Mateusz Łączny ze Szczepankowa zaprezentowali w gwarze wielkopolskiej  
monologi. Młodzi artyści wykonali perfekcyjnie bardzo wesołe teksty. Na ich twarzach pojawiał się uśmiech, towarzyszyła 
im także radośd podczas przesłania, które nam ofiarowali. Seniorzy gromkimi brawami dziękowali za wspaniałe 
przedstawienie. U wielu pojawiała się  autentyczna radośd, bo teksty były pełne humoru i zaskakujących opowieści. Wśród 
uczestników Zlotu była także Pani Krystyna Glanc pisząca w gwarze wielkopolskiej.  Hm. Maria Kostrzyoska intonował 
śpiewy szamotulskich przyśpiewek.  „Co to za dzieweczka”, „Kazali mi kury paśd”, „Przez ten Szczuczyn przez tę wieś 
malowana dróżka jest”, „W  polu grusza stoi śliczne grusze rodzi”, „Oj cztery konie Jasiu miał”, „Wiwat, wiwat bratu 
memu”.  Mimo, że nie mieliśmy tekstów to melodie były dośd głośno śpiewane przez chór 200 seniorów. Widziałem że 
Druhna  Maria cieszyła się, że seniorzy znają i śpiewają przyśpiewki. Hm. Kasia zaprosiła do zabaw i konkursów  i tak odbył 
się brawurowy „Wyścig pyr”, w który wmieszało się rżenie koni (jesteśmy w ujeżdżalni  i tu konie głosiły światu rżeniem 
swoją radośd), uczestnicy popisywali się znajomością gwary wielkopolskiej, oraz wiedzą o Ziemi Szamotulskiej. 
Komendanci kręgów otrzymali zadanie ułożenia zdania lub krótkiego tekstu w oparciu o wcześniej wręczone wyrazy 
gwarowe. Nasz słupecki Krąg Seniorów ZHP otrzymał: wyrazy – kejter, marnisz, paterejka. Napisaliśmy - pięknej rasy 
szamotulskiej kejter taki mały marnisz biegał po patrerajce naszej komendantki Kasi. Oceniono nasz wysiłek jako 
poprawny. Bardzo się ucieszyliśmy, bo my mieszkamy we wschodniej Wielkopolsce, gdzie więcej rusycyzmów bywało niż 
gwary wielkopolskiej. Najlepiej w tym konkursie wypadły kręgi poznaoskie. Wszyscy otrzymali nagrody. My kawusię od 
wujka Janka. Inne Kręgi otrzymywały nagrody: dżemy, powidła, ciasteczka, miód, zaprawy, korbole,  jabłka, pyry. 
Komendantka Zlotu zaprosiła na: cosik spucniemy, czyli futer (obiad) serwowany był rumpud oraz pyry z gzikiem 
przygotowane podobnie jak wcześniej placek na młodziach, samodzielnie przez członków Kręgu. Druhna Kasia, 
komendantka mówiła mi, że  członkowie podziwiam wielki wysiłek tego 15 osobowego Kręgu Seniorów z Szamotuł.  Na 
scenę, na klepisko wszedł barwnie ubrany zespół członków Kręgu Seniorów ZHP „Azymut” ze Wschowy, który skoczną 
muzyką zachęcił wszystkich do taoca. Najdzielniej taoczyli Dh Jan z Kręgu Wiarusów z Poznania i siostra Barbara sympatyk 
Kręgu. Skoczne, rytmiczne melodie zachęciły wielu seniorów do taoca. Na podwieczorek dumnie wkroczył, wjechał na 
wozie ciągnionym przez wspaniałego rumaka przy muzyce i śpiewie olbrzymi tort, ze świeczkami, rakietami i napisem 
Matecznik ma już 10 lat. Urodzinowy tort z okazji 10 urodzin Kręgu Starszyzny Harcerskiej i Seniorów Matecznik darowany 
obecnym Seniorom skosztowaliśmy z wielką przyjemnością - to wspaniały podarunek fundowany od Burmistrza Szamotuł. 
Tort serwowała komendantka razem z członkiniami Kręgu z Szamotuł.  Przed wieczorem uczestniczyliśmy w Mszy św. w 
intencji zmarłych harcerzy, którą odprawił ks. Łukasz Konatowski kapelan Wielkopolskiej Chorągwi ZHP a  czytania i 
oprawę muzyczną, wyśpiewał zespół „MY” z 10 Środowiskowego Szczepu Harcerskiego „Antydes” wraz z dh. Stanisławem 
Gromadzioskim z Wiarusów Poznaoskich. Na zakooczenie rozpaliliśmy harcerskie świecznisko, by przy piosence, gawędzie 
i zabawach  wspominad i cieszyd ze spotkania, były konkursy na melodie harcerskie. Poznaoski Krąg Owar  przygotował i 
zaśpiewali piosenki harcerskie związane z dzisiejszym wydarzeniem a dh Jan Mróz  z Wiarusów i hm. Bogusław Olejniczak  
z Jeżyc II z Poznania na gitarze pomagali w śpiewie. Krąg splecionych rąk i harcerska pieśo pożegnalna zakooczyła kolejne 



wspaniałe spotkanie Wielkopolskich Seniorów ZHP.  Podszedłem nieśmiało do Druhny Kasi, by Jej podziękowad za 
wspaniałe podjęcie nas ze Słupcy i seniorów z Wielkopolski.  Ona skromnie odpowiedziała. Cieszymy się z Waszego 
przyjazdu, staraliśmy  się zrobid wszystko, abyście ten czas spędzili jak najmilej. Dziękujemy Ci Kasiu i Członkom Kręgu 
Starszyzny Harcerskiej i Seniorów Matecznik za wspaniały Zlot za uroczą wrześniową sobotę 2014 roku w Baborówku koło 
Szamotuł     … I do zobaczenia na następnych Zlotach i harcerskiej przygodzie.  

                                                                                                                 opracował:   hm. Władysław Szymaoski,  
                                                                                                                komendant Kręgu Harcerskiego ZHP ze Słupcy 

 

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

-  W dniu  8 LISTOPADA br.  o godz. 10.00 rozpocznie swoje obrady  ZJAZD CHORAGWI 
WIELKOPOLSKIEJ ZHP który podsumuje  kadencję za lata 2010-2014. Delegaci wśród których 
są i nasi przedstawiciele wybiorą nowego Komendanta Chorągwi, Komendę Chorągwi, Radę, 
Komisję Rewizyjną oraz Sąd Harcerski.  Życzymy uczestnikom Zjazdu owocnych obrad.  
 
-   W dniu 22 listopada br. o godz. 11.00 w kościele przy ul. Bluszczowej w Poznaniu zostanie odprawiona msza św. w 
intencji zmarłych członków ZHP. Już dzisiaj zapraszamy członków kręgów z Poznania i okolic  do udziału wraz z 
sztandarami.  
-     W dniu 23 listopada br. o godz. 9. 30 w kościele parafialnym w JANKOWIE k/ GNIEZNA zostanie odprawiona  Msza 
Św. w intencji zmarłych członków Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów. Po Mszy Św. harcerski kominek w 
świetlicy wiejskiej w LULKOWIE. Organizatorzy serdecznie zapraszają  rodziny zmarłych członków ZHP oraz członków i 
sympatyków ZHP z rejonu północno-wschodniej i wschodniej wielkopolski. 
    
- Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L-12/2014   z dnia 10 października 2014 r. 
Pkt. 13.2  Na wniosek Przewodniczącego WR KSHiS składam podziękowanie za przygotowanie i przeprowadzenie Zlotu 
Wielkopolskich Kręgów  Starszyzny Harcerskiej i Seniorów „Rychtyk po szamotulsku”  
– przedstawicielom KSHiS  „Matecznik” 
 - hm. Katarzynie Grążka                                                          -  hm. Jerzemu Kmieciak 
- phm. Bożenie Bąk                                                                   -  dh. Zenonowi Bąk 
- dh.  Władysławowi Łuczakowi                                              - hm. Dorocie Tomaszek 
- hm. Mari Kostrzyoskiej                                                          -  hm. Anieli Kmieciak 
- dh.  Felicji Stefaoskiej                                                            - phm. Janinie Rzechówka 
- hm. Wandzie Libera                                                               - phm. Marii Trafas  
- hm. Marii Laseckiej                                                                - dh. Annie Czerniak   
Przedstawicielom KI „Dzida” 
- phm. Maciejowi Grążka                                                        - hm. Piotrowi Szymkowiakowi 
- phm . Kamili Unger                                                                - phm. Rajmundowi Grążka 
- pwd. Agnieszce Becela                                                          - pwd. Wojciechowi Lorkiewiczowi 
- dh. Mateuszowi  Lorkiewiczowi                                          - pwd. Weronice Wrooskiej 
- phm. Marcie Bąk        
  Pkt. 13.2  Na wniosek Przewodniczącego WR KSHiS składam podziękowanie za przygotowanie i przeprowadzenie Zlotu 
                    Seniorów  w dniu 26 września 2014 roju w Kaliszu: 
-  hm. Maciejowi Ciszewskiemu  - komendantowi Hufca Kalisz 
oraz członkom Kręgu Seniorów  „Żurawie” 
- hm. Jadwidze Kaźmierczak –Baszczyk                             -  hm. Teresie Franciszczak 
- hm. Marii Jankowskiej                                                       -  hm. Sławomirze  Skurtys 
- hm. Irenie Ciszewskiej                                                       -  hm. Urszuli Góral                                                                               

 
 

ADRESY STRON INTERNETOWYCH : 
Wydział  Seniorów i Starszyzny GK ZHP                -    www.starszyzna.zhp.pl 
Komenda Chorągwi WLKP.  ZHP                          -    www.zhp.wlkp.pl 
Wielkopolska Rada KSHiS w Poznaniu                 -    www.seniorzy.zhp.wlkp.pl 



 
 

 

 
 
 



 

 
 

 
 

 
 
 



 

 
 
 



 
 
 
 

 


