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To ju¿ 80 lat
Harcerstwa w Mosinie
Drodzy Przyjaciele!

Mosiñscy harcerze w roku 2001 obchodz¹ piêkny jubileusz:

ogniskowy piew, wyznaczymy cele i zadania do dalszej pracy.

80 lecia Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego
oraz 55 - lecia dzia³alnoci Harcerskiej
Orkiestry Dêtej im. hm. Antoniego Jerzaka.

Czuwaj!

W
Szczególny
prezent na
Jubileusz

H

arcerstwo Mosiñskie doczeka³o siê ostatnio szerokiego opracowania historycznego, a to za spraw¹ Instruktorki Naszego Orodka dh. Eweliny Szyd³owskiej, która to napisa³a pracê magistersk¹ na temat historii Harcerstwa
Mosiñskiego. Z naszych informacji
wynika, i¿ opracowanie by³o przeprowadzone solidnie i dog³êbnie,
czego dowodem by³a bardzo dobra ocena uzyskana podczas obrony pracy, w lipcu bie¿¹cego roku.
My druhowie seniorzy korzystaj¹c z ³amów Gazety Harcerskiej
chcielibymy Jej za to serdecznie
podziêkowaæ. Podziêkowaæ za to,
¿e po naszych czasach zostanie
lad dla nastêpnych pokoleñ,
wiadcz¹cy o tym i¿ wiatry historii
siê zmienia³y, a harcerstwo wiernie
sta³o i stoi na stra¿y wychowywania kolejnych pokoleñ dzieci
i m³odzie¿y.
Tak nam dopomó¿ Bóg.
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szystko zaczê³o siê 80
lat
temu,
za
spraw¹
trzech druhów: Feliksa Szulakiewicza, Marcina Stachowiaka i Stefana
Jelewskiego, którzy latem 1921 roku za³o¿yli pierwsz¹ dru¿ynê harcersk¹. Ju¿ po
roku mosiñscy harcerze z r¹k harcmistrza
Jana Poplewskiego, przedstawiciela Komendy Chor¹gwi, otrzymali sztandar, na
który na przestrzeni lat wiele pokoleñ
harcerskich sk³ada³o Przyrzeczenie Harcerskie. Wspó³czenie sztandarem opiekuj¹ siê harcerze z 19 Dru¿yny Harcerskiej im. Boles³awa Chrobrego, kontynuatorzy i spadkobiercy piêknych kart historii mosiñskich harcerzy.
Przygotowuj¹c siê do jubileuszowych
obchodów, wertujemy historyczne dokumenty, ksi¹¿ki pracy, przegl¹damy
kroniki, ogl¹damy zdjêcia i nasuwa siê
refleksja: jaka liczna rzesza druhenek
i druhów, przez te wszystkie lata, tworzy³a wizerunek mosiñskiego harcerstwa.
Dziêkujê wszystkim, którzy propagowali
idea³y harcerskie, dawali siebie innym,
tworzyli harcersk¹ rodzinê. Wychowywali m³odszych, kieruj¹c siê w ¿yciu Przyrzeczeniem i Prawem Harcerskim, dawali osobisty przyk³ad jak ¿yæ i pracowaæ zgodnie z zasadami harcerskiego
wychowania.
W roku jubileuszowym zosta³a opublikowana praca magisterska pod tytu³em
"Dzieje harcerstwa mosiñskiego 1921 2001", autorstwa podharcmistrzyni Eweliny Szyd³owskiej, instruktorki, dru¿ynowej
35 Dru¿yny Zuchowej, kontynuatorki rodzinnych harcerskich tradycji. Publikacja - owoc dwuletniej pracy autorki przywo³uje minione wydarzenia. Dziêkujê Ewelinie Szyd³owskiej za opracowan¹ pozycjê, która stanie siê dla nas i naszych nastêpców skarbnic¹ wiedzy o
pokoleniach harcerzy, którzy tworzyli 80
- letni¹ historiê naszego Zwi¹zku. Zachêcam do zapoznania siê z prac¹. Koniecznie!
Zapraszam sympatyków Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego na obchody jubileuszowe, które odbêd¹ siê w dniach 21 23. 09. 2001. Spotkamy siê w harcerskim
krêgu, od¿yj¹ wspomnienia, pop³ynie

Komendantka Orodka
Danuta Bia³as hm.

Program uroczystoci
Pi¹tek . 21.09.2001
18.30 - apel inauguracyjny uroczystoci
jubileuszowe, miasteczko zlotowe
(parking za kocio³em)
19.00 - capstrzyk i apel poleg³ych - Plac 20
Padziernika
20.00 - ognisko harcerskie (teren targowiska)
Sobota 22.09.01
9,30 - msza w. w Kocieke Parafialnym
w Mosinie
11.00 - spotkanie w Izbie Muzealnej
 rys historyczny harcerstwa mosiñskiego,
 wystawa harcerska,
 wystawa znaczków o tematyce
skautowej,
 wyró¿nienia
11.30 - spotkanie w Krêgu Instruktorskich
Wspomnieñ - Izba Muzealna
- Harcerski Bieg Terenowy - dla uczestników zlotu
13.00 - harcerska grochówka - miasteczko
zlotowe
Niedziela 23.09.01
10.00 - Harcerski Jarmark - miasteczko
zlotowe
14.00 - zakoñczenie Zlotu Jubileuszowego
- miasteczko zlotowe

HONOROWA ODZNAKA

K

omitet Obchodów Jubileuszowych oraz Komenda Orodka
postanowi³a wprowadziæ honorow¹ odznakê Orodka ZHP
Mosina Harcerska S³u¿ba Ziemi
Mosiñskiej jako wyraz uznania wype³nianych zadañ wychowawczych, organizacyjnych oraz podziêkowañ za
ca³okszta³t s³u¿by. Na nastêpnyej stronie przedstawiamy regulamin odznaki, która w czasie tegorocznych obchodów jubileuszowych zostanie po
raz pierwszy przyznana instruktorom,
którzy wpisali siê trwale w historiê mosiñskiego harcerstwa.
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kalendarium, regulamin

Kalendarium harcerstwa mosiñskiego
1921 r.
V 1922 r.
1933 r.

- za³o¿enie Dru¿yny Harcerzy im. Boles³awa Chrobrego
- wrêczenie sztandaru przez harcmistrza Jana Poplewskiego
- utworzenie przez dh Kazimierza Myszkiera gromady zuchowej (prowadzonej od 36 r. przez dh Mieczys³awa Koniecznego)
1934 r.
- powstanie Ko³a Przyjació³ Harcerzy
1935 r.
- udzia³ w zlocie z okazji 25 - lecia ZHP w Spale nad Pilic¹
1938 r.
- za³o¿enie Dru¿yny Harcerek przez dh Lucynê Komorowsk¹
III 1945 r.
- odzyskanie sztandaru 19 Dru¿yny Harcerzy
26 XII 1945 r.
- pierwsze powojenne Przyrzeczenie odbierane przez
dh Kazimierza Myszkiera oraz zawi¹zanie Ko³a Przyjació³ Harcerstwa
I 1946 r.
- za³o¿enie Dru¿yny Harcerzy Starszych przy gimnazjum w Mosinie
1946 r.
- decyzja Rady Szczepu o utworzeniu orkiestry
1947 r.
- za³o¿enie harcerskiego amatorskiego kó³ka scenicznego
1948 r.
- udzia³ w Zgrupowaniu Obozów Powiatowego Hufca Harcerzy
w £agowie; komendant zgrupowania hm. Mieczys³aw Konieczny
1949 r.
- przekszta³cenie dru¿yny pozaszkolnej w Harcersk¹ Dru¿ynê Po¿ar
nicz¹, a Dru¿yny Gimnazjalnej w Harcersk¹ Dru¿ynê Czerwonego Krzy¿a
1950 r.
- rozwi¹zanie przez w³adze PRL Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego
17 I 1957 r.
- zebranie w SFM; reaktywowanie Orodka ZHP w Mosinie
30 VI 1957 r.
- pierwsze Przyrzeczenie m³odzików
15 III 1958 r.
- przejcie szczepu mosiñskiego do Hufca Poznañ - Powiat - Po³udnie
25-26 VI 1966 r. - zlot w Mosinie z okazji 45 - lecia ZHP i 20 - lecia orkiestry,
wrêczenie ufundowanego sztandaru
X 1969 r.
- organizacja Przegl¹du Harcerskich Zespo³ów Artystycznych w Mosinie
15 III 1970 r.
- udzia³ orkiestry w Przegl¹dzie Harcerskich Zespo³ów Artystycznych
Hufca Poznañ - Powiat w Pobiedziskach, zajêcie pierwszego miejsca.
12 XII 1971 r.
- Jubileusz: 50 lat mosiñskiego ZHP i 25 lat orkiestry
9-11 VI 1972 r. - nadanie Hufcowi Poznañ Powiat imienia "Szarych Szeregów"
13 IV 1975 r.
- udzia³ mosiñskiej orkiestry harcerskiej w Miêdzypowiatowym Przegl¹dzie Orkiestr Dêtych w Poznaniu - zajêcie I miejsca
1975 r.
- powo³anie samodzielnego Hufca ZHP Mosina
13 VI 1976 r.
- obchody 55 - lecia mosiñskiego harcerstwa i 30 - lecia orkiestry
VII 1977 r.
- trzytygodniowy pobyt 30 druhów w ZSRR
12 i 13 IX 1981 r. - obchody 60 - lecia ZHP w Mosinie i 35 - lecia orkiestry dêtej;
dwudniowy zlot, wrêczenie sztandaru Hufcowi Boles³awa Chrobrego
3 - 5 VI 1983 r. - Ogólnopolski Festiwal Orkiestr Dêtych w Mosinie
23 III 1984 r.
- odznaczenie mosiñskiej HOD Z³ot¹ Odznak¹ Honorow¹ Zwi¹zku
Chórów i Orkiestr w Poznaniu
22 XI 1986 r.
- obchody 40 - lecia HOD, nadanie dru¿ynie orkiestry imienia
"hm. Antoniego Jerzaka"
18 - 22 X 1988 r. - pobyt HOD w Czechos³owacji
30 IX 1989 r.
- 50 rocznica powstania Szarych Szeregów - uroczysta zbiórka dru¿yn
sztandarowych w Forcie VII
27 IX 1991 r.
- 70 - lecie dzia³alnoci mosiñskiego ZHP i 45 - lecie orkiestry
VII 1992 r.
- Lubniewice - decyzja o utworzeniu 11 DSh
1 - 6 II 1993 r.
- udzia³ w Ogólnopolskim Rajdzie Dru¿yn Starszoharcerskich
w G³ucho³azach (III miejsce)
II 1994 r.
- Rajd Zimowy G³ucho³azy '94 (II miejsce)
17 X 1994 r.
- zatwierdzenie rodowiskowego Szczepu Harcerskiego ,,Watra''- komendant dh S³awomir Szota
22 X 1994 r.
- z³o¿enie Zobowi¹zania Instruktorskiego w Krajkowie
10- 12 I 1995 r. - I Mosiñski Rajd Zimowy
15 I 1995 r.
- pierwsze Przyrzeczenie Harcerskie wstêpuj¹cych do reaktywowanej 19 DH
II 1995 r.
- Rajd Zimowy G³ucho³azy '95 (I miejsce)
21 IV 1995 r.
- nadanie rodowiskowemu Szczepowi ,,Watra'' imienia dh hm. Doroty Lisek
28 - 29 VI 1996 r. - obchody 75 - lecia mosiñskiego ZHP i 50 - lecia orkiestry
1999 r.
- utworzenie rodowiskowego Szczepu ,,Wilki'' - phm. Adam Bech
12 IX 1999 r.
- podjêcie dzia³alnoci przez Kawaleryjsk¹ Dru¿ynê Harcersk¹
V 2000 r.
- I Szczepowa Majówka Rowerowa pod has³em "Romety do mety"
6 V 2000 r.
- udzia³ w I Rajdzie ladami Historii Rzeczypospolitej Mosiñskiej
31 III 2001 r.
- 1 IV Hufcowy Festiwal Piosenki Harcerskiej i ¯eglarskiej "Ponton 2001"
12 V 2001 r.
- udzia³ w II Rajdzie ladami Historii Rzeczypospolitej Mosiñskiej
21-23 IX 2001 r. - obchody 80 - lecia mosiñskiego ZHP i 55 - lecia HOD im. hm.
Antoniego Jerzaka

REGULAMIN ODZNAKI HONOROWEJ
HARCERSKA S£U¯BA ZIEMI
MOSIÑSKIEJ
1. Odznaka Honorowa HARCERSKA S£U¯BA
ZIEMI MOSIÑSKIEJ (zwana dalej Odznak¹
Honorow¹ jest najwy¿szym wyró¿nieniem
Orodka Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego
w Mosinie.
2. Odznaka Honorowa jest jednostopniowa.
3. Odznakê Honorow¹, mo¿na nadaæ har
cerskim instruktorkom, instruktorom za
szczególnie aktywn¹ s³u¿bê instruktorsk¹
uwieñczon¹ konkretnymi osi¹gniêciami
wychowawczymi lub organizacyjnymi,
jak równie¿ sojusznikom i przyjacio³om harcerstwa mosiñskiego. Odznaka mo¿e tak¿e zostaæ przyznana harcerkom i harcerzom
za szczególne osi¹gniêcia lub bohaterskie
czyny.
4. Odznakê Honorow¹, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komendy Orodka, nadaje komendant Orodka ZHP w Mosinie.
5. Wnioski o nadanie Odznaki Honorowej
mog¹ sk³adaæ wraz z uzasadnieniem:
- dru¿ynowi,
- komendanci szczepów
- przewodniczacy krêgów
instruktorskich
- cz³onkowie komendy Orodka ZHP
Mosina
Wszystkie wnioski przesy³ane s¹ do
komendanta Orodka drog¹ s³u¿bow¹.
6. Odznaka Honorowa ma kszta³t
prostok¹ta na którym, na zielonym tle
umieszczona jest srebrana lilijka harcerska,
a na niej z³ota królewska korona symbolizuj¹ca Bohatera Ororodka Boles³awa Chrobrego. Poni¿ej lilijki znajduje siê pasek z barwami Mosiny, licie laurowe oraz z lewej strony napis Harcerska S³u¿ba Ziemi
Mosiñskiej.
7. Do Odznaki do³¹cza siê, oznaczony kolejnymi numerami, imienny Dyplom Nadania
Odznaki Honorowej.
8. Odznakê Honorow¹, nosi siê zgodnie
z Regulaminem Mundurowym ZHP, na
prawej patce górnej kieszeni munduru.
9. W przypadku stwierdzenia, ¿e osoba wyró¿niona narusza przyjête zasady i normy etyczno-moralne oraz wychowawcze komendant Orodka, po zaczerpniêciu opinii komendy cofa decyzjê o nadaniu Odznaki.
10.Nadanie i cofniêcie Odznaki Honorowej
og³asza w swym Rozkazie Komendant
Orodka ZHP Mosina.
Niniejszy Regulamin zatwierdzam:
Danuta Bia³as hm.
KOMENDANTKA ORODKA
Mosina, dnia 12.06.01

Wydarzenia wymienione w kalendarium utrwalone zosta³y na fotografiach. Obejrzeæ je
mo¿na na okolicznociowej wystawie w Izbie Muzealnej.
E.SZ.
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harcmistrzowie, orkiestra

Harcerze mosiñscy
w stopniu harcmistrza
dh
dh
dh
dh
dh
dh
dh
dh
dh
dh
dh
dh
dh
dh

Danuta Bia³as
Anna Hemmerling
Marianna Janik
Olga i Jan Jurgiewicz'owie
Jerzy Klorek
Mieczys³aw Konieczny
Andrzej Kreczmer
Kazimierz Malak
Tadeusz Matusiak
Robert Ryszewski
Marian Strenk
Krystyna Szczygie³ - Nowak
Krzysztof Wencel
Maria i Krzysztof Wower'owie

nie¿yj¹cy:
dh
dh
dh
dh
dh
dh
dh
dh
dh
dh
dh

Antoni Jerzak
Maria i Zdzis³aw Kapczyñscy
Marian Karbowski
Witold Liberski
Robert Lipiak
Dorota Lisek
Zygmunt Marcinkowski
Jan Malak
Kazimierz Myszkier
Jerzy Papierz
Józef Skrzypczak

Sporód wymienionych harcmistrzów
dwóch za swe zas³ugi dla miasta i harcerstwa uhonorowanych zosta³o Medalem Rzeczypospolitej Mosiñskiej. S¹ nimi
spolecznicy i wspó³twórcy graj¹cej od 55
lat Harcerskiej Orkiestry Dêtej - hm. Antoni
Jerzak i hm. Mieczys³aw Konieczny. Ich
sylwetki zosta³y zaprezentowane w licznych publikacjach.
Dzi pragniemy wspomnieæ zmar³ego
przed piêcioma laty harcmistrza Kazimierza
Myszkiera.

Dh Kazimierz Myszkier hm.

(1907 - 1996)
Dh Kazimierz z harcerstwem zetkn¹³ siê
w rodzinnym Rawiczu. Do Mosiny przyby³
jako 22 letni student ostatniego roku
Seminarium Nauczycielskiego w Poznaniu.
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W 1929 roku podj¹³ pracê jednoczenie
w Szkole Powszechnej oraz miejscowym
harcerstwie. Jako instruktor pe³ni³ funkcjê
opiekuna dru¿yny. Wielokrotnie towarzyszy³ harcerzom w czasie wycieczek zw³aszcza rowerowych, a tak¿e podczas
biwaków i obozów.
W 1933 roku za³o¿y³ gromadê zuchow¹.
Szerzy³ idee skautingu wród dzieci i m³odzie¿y przez ca³e swe ¿ycie. Nie przeszkodzi³a mu w tym nawet wojna. Po
przesiedleniu na ziemiê kieleck¹ przyst¹pi³ do pracy harcerskiej w Szarych Szeregach. Pracê pedagogiczn¹ i harcersk¹
podj¹³ krótko po wyzwoleniu. Powierzono
mu funkcjê komendanta Hufca Poznañ Powiat (III 1946 - IX 1947 r.). Wojenna dzia³alnoæ w konspiracyjnych strukturach harcerskich, sta³a siê w czasach stalinowskich przyczyn¹ zakazu pracy w szkole.
Po Zjedzie £ódzkim dh Myszkier powróci³
do aktywnoci harcerskiej. To w Jego
obecnoci, przez 43 lata kolejni kandydaci
na harcerzy sk³adali uroczyste Przyrzeczenie Harcerskie a póniej Zobowi¹zanie
Instruktorskie. Dh Kazimierz pe³ni³ liczne
harcerskie funkcje m.in. komendanta
obozu letniego w Wise³ce - w 1960 roku.
Relacja z tego obozu zawiera trafny
wizerunek wspó³twórcy harcerstwa mosiñskiego - dh Myszkiera:
Szare Szeregi lubi¹ swego Komendanta,
bo ³¹czy on w sobie idea³y harcerza,
jest dla nich nie tylko przyjacielem ale
i ojcem.
Ewelina Szydlowska phm.

HARCERSKA ORKIESTRA DÊTA
Orkiestra Dêta to najbardziej znana mosiñska dru¿yna harcerska. Od 55 lat reprezentuje
Orodek im. Boles³awa Chrobrego w Mosinie.
Dzieje dru¿yny, zw³aszcza pocz¹tki dzia³alnoci, obros³y legend¹. Stworzyli j¹ mosiñscy
druhowie - wówczas dwudziestoletni harcerze:
Jerzy Papierz, bracia Stanis³aw i Henryk
Szóstakowie, Bronis³aw Maciejewski oraz szczepowy Mieczys³aw Konieczny.
Po powrocie z obozu letniego w Zaborze,
na Radzie Szczepu zg³oszono wniosek dotycz¹cy za³o¿enia orkiestry dêtej przy dru¿ynie
pozaszkolnej. Niezw³ocznie rozpoczêto gromadzenie funduszy na zakup instrumentów - wrzucaj¹c swe oszczêdnoci do harcerskiej rogatywki dh Staszka. Opisywane wydarzenie mia³o miejsce we wrzeniu 1946 roku. Od tej
pory rozpoczê³o siê staranie o rodki finansowe, instrumenty oraz chêtnych do muzykowania. Druhowie wykazywali siê w tym wzglêdzie du¿¹ determinacj¹ i pomys³owoci¹.
Sw¹ ¿yczliw¹ pomoc tworz¹cej siê orkiestrze okazali cz³onkowie Ko³a Przyjació³ Harcerstwa m.in.: Florian Sypniewski, Stanis³aw Papierz, St. Ka³amajski, Stanis³aw Owczarczak.
Wyszkolenia muzycznego m³odzie¿y podj¹³ siê,
na usiln¹ probê harcerzy, Antoni Jerzak. Ten
wówczas 44 - letni pracownik ZNTK w Poznaniu,
ojciec dwójki dzieci nie zwi¹zany dot¹d
z harcerstwem, poprowadzi³ orkiestrê dêt¹
a¿ do 1982 roku.
Nauka gry rozpoczê³a siê ju¿ w miesi¹c od
wspomnianej za³o¿ycielskiej Rady Szczepu.
Bazê orkiestry stanowili harcerze z dotychczasowych zastêpów werblistów i fanfarzystów.
Po pó³rocznej nauce 12 m³odych muzyków zaprezentowa³o swoje umiejêtnoci. Dh
Jerzy Papierz tak opisa³ to wydarzenie: Nadchodzi dzieñ 24 kwietnia 1947 r. "Dzieñ harcerza" - uroczysta zbiórka Szczepu. Dru¿yny schodz¹ siê systemem gwiadzistym. Ka¿da dru¿y-

na nadchodzi z innej strony na ulicê Wawrzyniaka, gdzie w budynku starej gazowni posiadamy harcówkê - dwie niedu¿e izby.
Orkiestra gra! W rytm marsza idziemy ulicami
miasta. Jestemy dumni, zadowoleni i szczêliwi.
Pierwszym dru¿ynowym orkiestry zosta³
wspomniany dh Jerzy Papierz. Po nim dru¿ynê prowadzi³, a¿ do czasu rozwi¹zania ZHP,
dh Stanis³aw Szóstak. Dru¿ynowy maszerowa³
na czele orkiestry, czêsto z bu³aw¹, wyznaczaj¹c rytm. Kapelmistrz szed³ w szyku graj¹c
na tr¹bce i "podci¹gaj¹c poziom". A podci¹ganie poziomu by³o niekoñcz¹c¹ siê prac¹.
Szkolenie muzyczne odbywa³o siê tak¿e
podczas pobytu na obozach letnich. Próby
orkiestry przeprowadzano 2-3 razy dziennie.
Kapelmistrz dwiêkiem tr¹bki budzi³ obozowiczów i dwiêkiem tr¹bki obwieszcza³ wieczorn¹ ciszê. W niedzielê harcerze w pe³nym
umundurowaniu maszerowali do kocio³a
w rytm prowadz¹cej ich orkiestry.
Wydana w 1950 roku decyzja o delegalizacji
ZHP nie ominê³a tak¿e mosiñskiej dru¿yny orkiestry. Harcerze zamienili mundury na cywilne ubrania, a harcówkê na salê w Fabryce
Mebli. Æwiczyli i koncertowali nadal.
Po siedmiu latach powrócili do jawnej harcerskiej dzia³alnoci.
Rozpoczê³a siê mozolna, systematyczna
praca. Kapelmistrz sobie wiadomymi sposobami budowa³ repertuar. Poniewa¿ nie mo¿na by³o tak po prostu zakupiæ potrzebnych
partytur, pozyskiwa³ je dziêki ¿yczliwoci znajomych dyrygentów m.in. z Czechos³owacji.
Rozpisywa³ je nastêpnie na poszczególne instrumenty, kaligrafuj¹c piórem ze stalówk¹
maczan¹ w tuszu krelarskim. Czytania nut
oraz gry na instrumentach dêtych uczy³ przez
36 lat - wci¹¿ od nowa. Nauka odbywa³a siê
podczas zbiórek dru¿yny orkiestry czyli tzw.
prób, a tak¿e w domu kapelmistrza. Po zdobyciu niezbêdnych umiejêtnoci m³odzi muzycy grywali przez kilka lat w orkiestrze a po za³o¿eniu w³asnych rodzin odchodzili. Na skutek
tego przez orkiestrê przewinê³o siê oko³o 300
osób. Zdarza³o siê i tak, ¿e po latach wracali
lub wprowadzali swoich bliskich. W ten sposób z orkiestr¹ zwi¹zane by³y m.in. rodziny:
Malaków (Jan, Czes³aw, Kazimierz, W³odzimierz, Katarzyna), Szóstaków (Stanis³aw, Henryk, Dariusz, Leszek), Pohlów (Zygmunt, El¿bieta - pierwsza dziewczyna w dziejach zespo³u,
Roman, Pawe³) Koniecznych (Mieczys³aw,
Tadeusz, Jerzy), Skrzypczaków (Józef, Sylwester, Andrzej, Jan), Matusiaków (Tadeusz, Henryk, Agnieszka), Rajewiczów (Zbigniew, Miros³aw, Dorota), Jasiñskich (Zbigniew, El¿bieta),
¯mudów (Andrzej, Micha³), Lipiaków, Tomaszewskich, Bartkowiaków, Kreczmerów, Szczepaniaków, Marcinkowskich.
Lata szeædziesi¹te by³y dla orkiestry - wówczas 21 DH czasem wzrostu ilociowego i jakociowego. By³y to tak¿e lata sukcesów.
W 1961 roku dru¿yna orkiestry otrzyma³a ocenê bardzo dobr¹ na Festiwalu Artystycznych
Zespo³ów Harcerskich w Poznaniu. Zdoby³a
uznanie s³uchaczy, dla których koncertowa³a
w Wielkopolsce oraz miejscach obozowania
m.in. w Miêdzyzdrojach, Wise³ce, Szklarskiej
Porêbie.
Nastêpne dziesiêciolecie przynios³o liczne wydarzenia: dziesi¹tki koncertów i wyjazdów.
Orkiestra stawa³a w szranki festiwalowe -
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zlotów harcerskich w Stêszewie, Szamotu³ach,
Czempiniu, Lwówku, Poznaniu, Gnienie,
Ostrzeszowie, Nowym Tomylu a tak¿e
w Mosinie, z okazji nadania Hufcowi Poznañ
-Powiat imienia "Szarych Szeregów".
Lata osiemdziesi¹te zmieni³y oblicze orkiestry. Kapelmistrz Antoni Jerzak po przebytej
operacji nie odzyska³ pe³nej sprawnoci. Jako
osiemdziesiêciolatek, po 36 latach pracy
z dru¿yn¹ orkiestry przekaza³ batutê nastêpcy. Zosta³ nim Marek Kordowski - ¿o³nierz zawodowy, muzyk Orkiestry Wojsk Lotniczych.
Nowy dyrygent zmieni³ repertuar. Klasyczne
utwory harcerskie, grywane od lat zast¹pi³
koncertowymi i rozrywkowymi. Wystêpy orkiestry sta³y siê widowiskowe, m.in. dziêki obecnoci werblistek i pokazom musztry paradnej.
Liczebnoæ dru¿yny wzros³a do 45 osób.
Zyska³a ona tytu³ Orkiestry Reprezentacyjnej
Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego.
W 1981 roku, podczas jubileuszu 35 - lecia,
odznaczono mosiñsk¹ orkiestrê Zbiorow¹
Odznak¹ za Zas³ugi dla Chor¹gwi Poznañskiej ZHP, a w roku 1984 Z³ot¹ Odznak¹
Honorow¹ Zwi¹zku Chórów i Orkiestr oraz
Medalem 90 - lecia tego¿ Zwi¹zku.
W tym te¿ okresie dru¿yna orkiestry nawi¹za³a kontakty miêdzynarodowe
z muzykami z Finlandii, Niemiec i Czechos³owacji.
W 40 rocznicê utworzenia orkiestry,
22 X 1986 roku podczas uroczystej Rady
Hufca dru¿ynowy orkiestry zg³osi³ wniosek
o nadanie 10 Dru¿ynie Starszoharcerskiej - imienia hm. Antoniego Jerzaka. Wniosek ten zosta³ przyjêty. W ten sposób cz³onkowie orkiestry
dali kolejny dowód swej szlachetnoci,
a zmar³y w 1985 roku d³ugoletni kapelmistrz
towarzyszy im nadal - swym imieniem.
Wyró¿nieniem dla mosiñskiej orkiestry by³o zaproszenie do udzia³u w Porankach Muzycznych. Starannie przygotowane spotkania mia³y ciekaw¹ oprawê i bogaty program. Prasa
lokalna informowa³a: Pod batut¹ kapelmistrza Marka Kordowskiego, amatorska orkiestra wykona³a w dobrym stylu kilkanacie
utworów, w tym "Wi¹zankê harcersk¹" w uk³adzie L. Wilka, "Dzwoneczki" na 2 tr¹bki - solici
Roman Wosiñski i Miros³aw Rajewicz.
Zwieñczenie lat osiemdziesi¹tych stanowi³
udzia³ orkiestry w uroczystym apelu podczas
Zlotu ZHP na polach Grunwaldu (20 - 21 VII
1988 r.) oraz sukces odniesiony na VIII
Ogólnopolskim Turnieju Orkiestr Dêtych
w Grodzisku Wielkopolskim.
Ostatnie dziesiêciolecie XX wieku by³o dla
Harcerskiej Orkiestry Dêtej im. hm. Antoniego
Jerzaka czasem po¿egnañ. Towarzyszy³a ona
w ostatniej drodze: Komendantce Hufca hm.
Dorocie Lisek (5 I 1990 r.), swemu pierwszemu
dru¿ynowemu hm. Jerzemu Papierzowi (10 II
1990 r.), Komendantowi Chor¹gwi Wielkopolskiej hm. Korzeniowskiemu (23 II 1991 r.), by³emu przewodnicz¹cemu Rady Przyjació³ Harcerstwa dh Fabianowi Roszakowi (14 II 1990r.),
wspó³za³o¿ycielowi orkiestry dh Henrykowi
Szóstakowi (26 V 1992 r.), najstarszemu sta¿em
muzykowi hm. Janowi Malakowi (14 XII 1992r.),
wspó³za³o¿ycielowi harcerstwa mosiñskiego
hm. Kazimierzowi Myszkierowi (1997 r.), przedwczenie zmar³emu koledze Robertowi Lipiakowi (1997), wieloletniemu instruktorowi hm.
Zygmuntowi Marcinkowskiemu (1999 r.).
Druhowie obecnie graj¹cy w orkiestrze reprezentuj¹ cztery pokolenia. Pocz¹tki orkiestry pamiêta dh Marian Kruszona, graj¹cy
w niej od 1946 roku. Drugie pokolenie muzyków, wywodz¹ce siê z lat piêædziesi¹tych to
druhowie: Z.
Jasiñski
i
dru¿ynowy
T. Matusiak. Trzecie stanowi dziewiêciu cz³onków obecnego sk³adu: Z. i H. Bartkowiak,
D. Szóstak, M. Rajewicz, M. Szczepaniak,
J. Forszpaniak, J. Bia³o¿yt, P i A. Tomaszewscy. W wieku harcerskim, w tradycyjnym rozumieniu s³owa jest trzech muzyków: M. ¯muda, M. Nowak i najm³odszy perkusista
B. Krawczuk. Chocia¿ wiekowo dzieli ich
kilkadziesi¹t lat, tworz¹ zgrany zespó³, który
potrafi zebraæ siê zawsze, gdy zaistnieje taka
potrzeba. Powiêcaj¹ swój czas na wystêpy
i æwiczenie.
Ewelina Szydlowska phm.
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oja przygoda z Harcerstwem rozpoczê³a siê z chwil¹
wst¹pienia do dru¿yny zuchowej
dzia³aj¹cej przy Szkole Podstawowej nr 1
w Mosinie, w której rozpocz¹³em naukê
w klasie pierwszej w 1960 roku. Przez 4 lata by³em jej cz³onkiem, a moj¹ dru¿ynow¹ by³a
dh. Fijer. We wrzeniu 1964 roku za namow¹
mojego ojca wst¹pi³em do Harcerskiej Orkiestry Dêtej w Mosinie, której kapelmistrzem by³
dh. Antoni Jerzak, gdzie przez 35 lat by³em wierny tej dru¿ynie do wrzenia 1999 roku. Bêd¹c
cz³onkiem tej dru¿yny zdoby³em wszystkie stopnie harcerskie od z³o¿enia Przyrzeczenia Harcerskiego do Stopnia instruktorskiego - harcmistrza - który otrzyma³em 9 maja 1986 roku
z r¹k dh. Doroty Lisek. Równie¿ z t¹ dru¿yn¹
zjedzi³em trochê kraju, bior¹c udzia³ w zlotach
harcerskich, konkursach orkiestr dêtych i wycieczkach. S¹ to: Wise³ka, Szklarska Porêba,

orkiestra, hobby
wojn¹, a s¹ to Rumunia, Wêgry, Litwa, Francja, Holandia i Polska. Znaczki s¹ przygotowane do przedstawienia ich na wystawach filatelistycznych Na specjalnych kartach wystawowych, aby nie niszczy³y siê i nie by³y dotykane. Moje karty zosta³y wydrukowane w USA
dla znaczków wydanych do 1983 roku. Znaczki od 1984 roku s¹ przedstawiane na kartach
drukowanych przeze mnie na komputerze.
Wszystkie karty s¹ wk³adane w koszulki foliowe, aby siê nie kurzy³y. Najpiêkniejsza czêæ
mojej kolekcji obejmuje lata ju¿ powojenne,
tj. po 1945 roku, kiedy rozpoczynaj¹ wydawanie znaczków skautowskich kraje afrykañskie,
amerykañskie i azjatyckie oraz Australia i Oceania. Mój zbiór obecnie obejmuje kilka tysiêcy
znaczków z ca³ego wiata oraz karty i koperty
z tego tematu. Ponadto zbieram odznaki harcerskie i skautowe, ró¿ne dokumenty, ksi¹¿ki
i inne walory dotycz¹ce harcerstwa i skautingu na wiecie. Mo¿na to bêdzie zobaczyæ
na wystawie Jubileuszowej Harcerstwa Mosiñskiego w muzeum w Mosinie.
Czuwaj!
Kazimierz Malak

hm

"¯adne s³owa nie opisz¹ miejsc,
które zapamiêtasz"

"SUWALSZCZYZNA
-KRAINA PIÊKNA JAK BAÑ"

Pi³a, Kalisz, Gdañsk, Trzew, Ciechanów, Szczecin, Warszawa, Pola Grunwaldu oraz zagranicê - Czechos³owacja, W³ochy, Finlandia. Bêdc
cz³onkiem ZHP moje zainteresowanie zwróci³o siê w kierunku zbierania znaczków, kart,
odznak i innych walorów dotycz¹cych harcerstwa i skautingu wiatowego. Dzisiejsza moja

kolekcja obejmuje kilka tysiêcy znaczków, dotycz¹cych tego tematu oraz kart i kopert wydanych z ró¿nych okazji przez polskie "Poczty
Harcerskie". Zbieram równie¿ równie¿ dokumenty, odznaki oraz inne ciekawostki harcerskie i skautingu na wiecie. Czêæ moich zbiorów by³a ju¿ wystawiona w 1996 roku na jubileuszu Harcerstwa w Opatowie Kieleckim,
W roku 2000 w Zabrzu w Muzeum Miejskim
z okazji 80 lecia Harcerstwa. W miesi¹cu wrzeniu 2001 zostan¹ wystawione na zlocie jubileuszowym Chor¹gwi wiêtokrzyskiej w Opatowie Kieleckim. Moja kolekcja znaczków skautowych rozpoczyna siê znaczkami wydanymi
1918 roku w Czechos³owacji. W dalszej kolejnoci jest kilkanacie serii znaczków z krajów
Europy, które wyda³y znaczki skautowe przed

O

d wielu lat grupa rowerzystów rekrutuj¹ca siê g³ównie z mosiñskich szkó³
ale nie tylko, przemierza mniej utarte szlaki po³o¿one w ró¿nych zak¹tkach Polski. Dotychczas przejechalimy ok. 5200 km,
zwiedzaj¹c min. Polskie Wybrze¿e, wschodnie tereny kraju, gdzie spotkalimy siê z inn¹
kultur¹. Zapamiêtamy: Drohiczyn, Tykocin,
Bia³owie¿ê, Hajnówkê, Janów Podlaski i wiele, wiele innych ciekawych miejsc. W czasie
tegorocznych wakacji udalimy siê na teren
woj. podlaskiego, a dok³adnie do Suwalskie-

go Parku Krajobrazowego, który le¿y miêdzy
Suwa³kami a Wi¿ajnami. Przebylimy trasê
edukacyjn¹ " Jaæwieskim Szlakiem Pogranicza- przez Suwalski Park Krajobrazowy'' : Bia³a Woda, Udziejek, Smolniki, B³askowizna, Suwa³ki. Wspiêlimy siê na górê Cisow¹ (256
m n.p.m.), tzw. suwalsk¹ Fud¿ijamê, z której
rozpociera³ siê cudowny widok na panoramê Suwalskiego Parku Krajobrazowego
z wynios³ymi wzgórzami kemowymi , poroniêtymi lasem i widokami na liczne jeziora
polodowcowe. Jaæwingowie to Ba³towie
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Zachodni, którzy zamieszkiwali te tereny do
1283r. tj. ostatecznej pora¿ki w walce z Krzy¿akami. Nie stworzyli pañstwa, a jedynie lune zwi¹zki rodowo-plemienne. W Wodzi³kach znajduje siê XIX wieczna, drewniana
cerkiew, zwana molenn¹ - najstarsza wi¹tynia staroobrzêdowców w Polsce. Ko³o
Smolnik Andrzej Wajda krêci³ zdjêcia do
"Pana Tadeusza", wykorzystuj¹c przepiêkne
ukszta³towanie terenu, które jest wynikiem
dzia³añ lodowca. W drodze do Turtula mo¿na zobaczyæ górski bieg Czarnej Hañczy,
z kaskadami oraz piêknie wynios³y Oz Turtulsko - Bachanowski. Najg³êbsze jezioro
w Polsce - jezioro Hañcza 108,5 m g³êbokoci - obeszlimy naoko³o. Jest to jezioro najczystsze, typowo górskie, polodowcoworynnowe. Wrócilimy oczarowaniu piêknem
tych stron. Suwalszczyzna to polodowcowe
wzniesienia, bezkresne ³¹ki, ogromne przestrzenie i zwierzêta: liczne stada pas¹cych
siê koni i krów. A towarzyszem codziennych
wêdrówek jest bocian czarny, który wtopi³
siê w krajobraz tych terenów. Suwalski Park
Krajobrazowy o pow. 14891 ha powsta³
w 1976 jako pierwszy tego typu park w Polsce. G³ównym celem, dla którego powsta³
Park by³a ochrona tego unikalnego obszaru, o niezwykle zró¿nicowanym terenie.

Komendant
obozu
Danuta Bia³as hm.
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SZCZEP RODOWISKOWY
"WILKI")
Szczep "Wilki" powsta³ niemal trzy lata
temu z 11 DSH oraz podzia³u 19 DH "Czata"
- najstarszej mosiñskiej dru¿yny. Kadrê nowych jednostek stanowili wówczas harcerze starsi. Rzutowa³o to na kszta³t i formy pracy Szczepu. Wród dru¿ynowych i przybocznych przewa¿a³y m³ode niespokojne duhy,
z gatunku tych, które same musz¹ wszystkiego spróbowaæ. Miêdzy innymi dlatego
wszystkie dru¿yny zajmuj¹ siê do dzi programem szkoleñ specjalnociowych. Warto
tu wymieniæ przede wszystkim kursy ratownictwa medycznego oraz szkolenia
jedzieckie.
Poniewa¿ "stara" dziewiêtnastka by³a dru¿yn¹ wêdruj¹c¹, naturaln¹ kolej¹ rzeczy
i Szczep zacz¹³ wêdrowaæ. Co prawda
pierwsza wspólna Akcja Letnia przybra³a formê obozu sta³ego, ale ju¿ w kolejnym roku
dwadziecia osób pojecha³o w Bieszczady.
Dziêki wêdrówkom pieszym i ich szczególnej atmosferze (o czym mówiê wiedz¹ tylko Ci, którzy sami maj¹ setki kilometrów
w nogach), zainteresowalimy siê Ruchem
Wêdrowniczym. Jest on prób¹ znalezienia
nowych mo¿liwoci rozwoju dla harcerzy
starszych, którzy dzi czêsto odchodz¹ z dru¿yn, gdy te nie spe³niaj¹ ju¿ ich oczekiwañ,
a przez to trac¹ kontakt z harcerstwem.
Co przez te kilka lat by³o naszymi najwiêkszymi sukcesami? Na pewno powodzenie

programu specjalnociowego, dziêki któremu wielu naszych harcerzy posiada dzi
ogromnie przydatne umiejêtnoci wykraczaj¹ce poza wiedzê dostêpn¹ dzi przeciêtnemu cz³owiekowi. Drugim sukcesem
by³a organizacja dwóch samodzielnych
obozów oraz sporej liczby biwaków dru¿yn.
Dziêki temu harcerze i kadra dru¿yn zdobywaj¹ niezbêdne dowiadczenie i wyrabiaj¹ sobie pewnoæ siebie. Trzecim sukcesem
jest dobra atmosfera pracy. Zwykle bezkonfliktowo potrafimy uzgodniæ wspólny plan
dzia³ania i razem go realizowaæ. Jest jeszcze s³u¿ba - forma pracy, której nie boimy
siê podejmowaæ. Tak by³o i jest podczas
organizacji Dni U³ana, Zlotu wiatowego
"Gniezno 2000", rajdów, biwaków, obozów Forma, w której pracujemy na rzecz
innych nie oczekuj¹c w zamian oklasków,
czêsto nawet nie bêd¹c zauwa¿anymi, ale
zawsze staraj¹c siê robiæ wszystko "po harcersku"- jak najlepiej.
Dzi Szczep przechodzi kolejn¹ metamorfozê - zmieni³ siê szczepowy (nowym jest
dh. Agata Lum), zmieniaæ bêdzie siê oblicze Krêgu Wêdrowniczego, dh Andrzej Gorczyca odszed³ do 12 SHDW i brak nam gromady zuchowej. Nie wiemy co przyniesie
przysz³oæ, ale mamy nadziejê, ¿e "Wilki" zdobêd¹ sojuszników i wkrótce znów bêdzie
mo¿na spotkaæ je na górskich szlakach.
Czuwaj !
Adam Bech phm.
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prezentacja

19 DH "CZATA" im. Boles³awa
Chrobrego w Mosinie

D

ru¿yna powsta³a w 1921 r.,
a ju¿ w rok póniej doczeka³a siê w³asnego sztandaru. Sztandar ten po wielu przejciach (m.in. by³ w
obozie przejciowym w ¯abikowie) trafi³ do
obecnej dziewiêtnastki i dzi mo¿e ona
szczyciæ siê, ¿e posiada najstarszy sztandar
w Mosinie (80 lat). W ci¹gu wielu lat jej istnienia z dru¿yny mêskiej sta³a siê koedukacyjn¹, przyjmuj¹c w swe szeregi równie¿
dziewczêta. "Dziewiêtnastkê" kilkakrotnie reaktywowano. Ostatni raz dokona³ tego
dh Adam Bech we wrzeniu 1994 roku. Pó³
roku póniej widaæ ju¿ by³o pierwsze efekty
wspólnej pracy - pierwsi harcerze z³o¿yli
18 stycznia 1995 r. Przyrzeczenie Harcerskie.
Na pierwszy wspólny obóz dru¿yna pojecha³a do Lubniewic. Tam obozowa kadra przekaza³a z ochot¹ swoj¹ wiedzê m³odszym kolegom. Nastêpne wakacyjne wyjazdy by³y
ju¿ wêdrowne. Harcerze "dziewiêtnastki" poznawali uroki ró¿nych zak¹tków Polski: Kotlinê K³odzk¹ i Pojezierze Mazurskie. Odkrywali
piêkno i historiê zwiedzanych miejsc. Do dzi
wspomnienia tamtych wspólnie spêdzonych chwil budz¹ wród nas umiech na
twarzach. Wród wyjazdów "Czaty" s¹ liczne rajdy, biwaki i wycieczki. Kilka razy uczestniczylimy w Rajdzie Zimowym "G³ucho³azy",
warszawskim "Arsenale" i mosiñskim " Poznaj
siebie i okolicê" zorganizowanym przez tutejszy Orodek ZHP. Do najwa¿niejszych biwaków nale¿¹ te w Rogalinie ( grudzieñ
1994) w Krajkowie ( lipiec 1998). Du¿ym prze¿yciem dla nas by³ pierwszy samodzielny sta³y obóz. Przez trzy tygodnie przebywalimy
na Osadzie Burego Misia w Nowym Klinczu
ko³o Kocierzyny. Podczas jego trwania pomagalimy w opiece nad mieszkaj¹cymi
tam zwierzêtami. Uczestniczylimy te¿ wspólnie z niepe³nosprawnymi w ró¿nych imprezach wietnie siê bawi¹c i nawi¹zuj¹c nowe
przyjanie. "Dziewiêtnastka" stara siê ci¹gle
rozwijaæ, nieustannie podejmuje nowe wyzwania. Efektami tego s¹ m.in. osi¹gniêcie
specjalizacji samarytañskiej oraz zdobycie
na sta³e tytu³u Dru¿yny Grunwaldzkiej.
W czerwcu 1999 roku nasza dru¿yna podzieli³a siê na dwa piony: ¿eñski i mêski. Od stycznia 1999 roku dzia³amy w szczepie rodowiskowym "WILKI". Oprócz nas znalaz³y siê
w nim: 11 DSH "SZOT", 33 KDH oraz 19 GZ "
Wilczêta".
Rok 2000 by³ bardzo wa¿nym rokiem dla dru¿yny. Z powodu, ¿e nasza dru¿yna by³a bardzo liczna, powsta³ pomys³, aby podzieliæ
dru¿ynê na dwie oddzielne jednostki. W ten
sposób "dziewiêtnastka" mia³a znowu staæ
siê mêsk¹ dru¿yn¹. W styczniu 2000 roku dru¿ynowym 19 Dru¿yny Harcerzy by³ dh Mariusz Guzy, a dru¿ynow¹ próbnej Dru¿yny
Harcerek by³a dh. Magdalena Ptak. Jednak próba rozdzielenia "starej dziewiêtnastki" nie powiod³a siê i ju¿ na obóz wêdrowny
w Bieszczadach pojechalimy jako jedna
koedukacyjna dru¿yna, której dru¿ynowym
do dzi jest dh Mariusz Guzy.
I choæ w nowym sk³adzie dzia³amy zaledwie dwa lata to uda³o nam siê ju¿ osi¹gn¹æ
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ca³kiem sporo. Nawi¹zalimy bliskie kontak
ty ze skautami z Niemiec owocem, czego
by³ miêdzynarodowy obóz oraz podczas
trwania tegorocznych wakacji uda³o nam
siê zorganizowaæ samodzielny biwak dla
cz³onków ca³ej 19 Dru¿yny Harcerskiej
"CZATA" im. Boles³awa Chrobrego. "CZATA"
ca³y czas dzia³a dla siebie i dla innych.
I oby tak dalej!

teckiej, spalimy w prawdziwych wojskowych koszarach we Wêdrzynie...
Dziêki dru¿ynie mamy mo¿liwoæ bycia blisko ró¿nych wydarzeñ, o których mo¿na
przeczytaæ w gazetach, które inni ogl¹daj¹ na ekranach telewizorów. Podczas tegorocznych obchodów wiêta 3 Maja, które
jak zwykle odbywa³y siê przed Grobem Nieznanego ¯o³nierza w Warszawie, uczestniczylimy w defiladzie przed Prezydentem RP;
bylimy tak¿e "pod Ryb¹" na Apelu
III Tysi¹clecia w Lednicy. Nie jest nam te¿
obce oko kamery. Czêæ z nas statystowa³a w telewizyjnym programie p. Bogus³awa
Wo³oszañskiego "Katyñ" a tak¿e uczestniczy³a w poznañskiej premierze filmu
"Ogniem i mieczem". Poza tym organizujemy ró¿ne wyjazdy zabawy, spotkania.
Wspaniale wspominamy ubieg³oroczny biwak wigilijny szczepu (czyli kilku dru¿yn) w
XIX-wiecznym budynku w Maj¹tku Rogalin
- sami przygotowalimy wszystkie potrawy (nie
s¹dzilimy, ¿e mo¿e to byæ tak¹ zabaw¹).
W ramach dru¿yny podzieleni jestemy na
mniejsze zespo³y - sekcje (czyli zastêpy): ¿eñsk¹ oraz mêsk¹ starsz¹ i m³odsz¹. Gdy nie
wyje¿d¿amy spotykamy siê na zbiórkach.

O 33 Kawaleryjskiej
Dru¿ynie Harcerskiej
im. 15 Pu³ku U³anów
Poznañskikich s³ów kilka.

P

odczas gdy mosiñski Orodek ZHP wiêtuje 80-te urodziny, nasza dru¿yna zaczyna trzeci
rok swojej harcerskiej przygody. "I choæ
ma³o mamy lat w tych harcerskich mundurach...", to prze¿ylimy ju¿ razem wiele niesamowitych chwil, dla innych niedostêpnych, które pamiêtaæ bêdziemy przez ca³e
¿ycie. Ju¿ sam pocz¹tek by³ niesamowity:
we wrzeniu 1999r. pierwsi cz³onkowie dru¿yny otrzymali chusty harcerskie z r¹k siedz¹cego na koniu, majora Tadeusza Andrzejewskiego - przyjaciela dru¿yny, który
w 1939r. walczy³ o Polskê w barwach 15 Pu³ku U³anów Poznañskich. I kiedy inni wol¹
spêdzaæ czas przed telewizorem... my harcujemy!
Ró¿ne dru¿yny ró¿ne rzeczy robi¹ - jedni
¿egluj¹, inni skacz¹ na spadochronach - my
natomiast postanowilimy zostaæ dru¿yn¹ kawaleryjsk¹. W Polsce dzia³a kilka takich
dru¿yn, w Wielkopolsce jestemy jedyni. Ale
czym my siê tak w³aciwie zajmujemy?
Co daje nam tyle radoci i satysfakcji? Czy
to, co proponujemy jest atrakcyjne i ciekawe? Z ca³¹ pewnoci¹ tych kilka s³ów, które w³anie czytacie nie odda w pe³ni uroku
¿ycia w dru¿ynie harcerskiej, a naszym przypadku tak¿e kawaleryjskiej. Spróbujemy
jednak przedstawiæ Wam "klimat" naszej
dzia³alnoci.
Jak ka¿da dru¿yna uczestniczymy czêsto
w ró¿nego typu wyjazdach. Dziêki obozom,
biwakom, rajdom itp. zwiedzilimy ju¿ kawa³ek naszego kraju; przeszlimy przez Bieszczady, poznalimy urok Krakowa i Puszczy No-

To od nas zale¿y, co na nich robimy - ka¿da
sekcja sama planuje, co chce w ci¹gu najbli¿szego roku poznaæ, gdzie pojechaæ. Dru¿yna daje mo¿liwoæ poznania wielu ludzi,
prze¿ycia niejednej niesamowitej przygody,
rozwijania swoich pasji i zdobycia wielu ciekawych umiejêtnoci. Jeli chcesz siê o tym
przekonaæ zapraszamy na zbiórkê!

Korzystaj¹c z okazji przedstawiamy nasz¹ gor¹c¹ probê!!! Niestety nie ma
mo¿liwoci ¿ebymy posiadali swoj¹
harcówkê na terenie Maj¹tku Rogalin,
gdzie najczêciej siê spotykamy. Wymylilimy wiêc, korzystaj¹c z pomys³u
Drzyma³y, ¿e mo¿emy urz¹dziæ miejsce
naszych spotkañ w du¿ym wozie. Jeli
kto ma mo¿liwoæ przekazania nam du¿ego barakowozu na kó³kach prosimy
o kontakt!!

Kontakt z dru¿ynowym:
£ukasz Walter
Leniczówka Górka
62-060 Stêszew; tel:8134114,
e-mail:lesgorka@poczta.fm
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43 GROMADA ZUCHOWA
"DZIELNE KRASNALE"

prezentacja

Naszym totemem jest weso³y krasnal, to w³anie dziêki niemu powsta³a nazwa naszej
gromady.
Zuchy na zbiórkach wykazuj¹ siê pomys³owoci i starannoci¹ zdobywaj¹c nowe sprawnoci takie jak: Dziennikarz, Kolejarz, Kubu PuchaHarcerskiej 2001 w Mosinie

Dru¿ynowa dh. Alicja Sikorska

35 GROMADA ZUCHOWA
"WESO£E S£ONECZKA"

tek, piewak, Olimpijczyk. Zawsze jestemy
umiechniêci i ¿ywi, nie wiemy co to nuda.
Lubimy dobr¹ zabawê, piew wycieczki do
lasu, w celu poznania piêkna przyrody.
Charakterystycznym zakoñczeniem ka¿dej naszej zbiórki jest Kr¹g Rady, kiedy to ka¿dy z nas
mo¿e siê wypowiedzieæ, przeprosiæ, podziêkowaæ i zaproponowaæ co od siebie.
Na naszych zbiórkach zawsze goci dobra zabawa i umiech na twarzy dlatego te¿ serdecznie zapraszamy wszystkie chêtne dzieci
do wspólnej zabawy w naszej zuchówce.
Spotykamy siê w ka¿d¹ sobotê o godzinie
10.00 przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie.
Katarzyna Baraniak

Od d³u¿szego ju¿ czasu pe³ni³am funkcjê dru¿ynowej 43 Gromady Zuchowej DZIELNE

Od pocz¹tku istnienia 35 GZ "Weso³e
S³oneczka" funkcjê dru¿ynowej pe³ni
dh Ewelina Szyd³owska. Od listopada
1999 roku pomaga jej w tym dh Karolina Piasecka. Wychowankami 35 GZ jest
wielu dzisiejszych harcerzy. Od 1994 roku
uroczyst¹ Obietnicê z³o¿y³o bowiem
76 zuchów.
Zbiórki odbywaj¹ siê w soboty o godz. 11.00
na terenie Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Zawodowych w sali lekcyjnej
po zuchowemu zagospodarowanej.
W ci¹gu roku, zuchy zdobywaj¹ liczne
sprawnoci zespo³owe i indywidualne.
Uczestnicz¹ w uroczystociach patriotycznych, akcjach ekologicznych, zbiórkach
charytatywnych. Przygotowuj¹ jase³ka,
które póniej prezentuj¹ rodzicom podczas wspólnej wigilii. Bior¹ udzia³ w orodkowych andrzejkach, balikach karnawa³owych, topieniu Marzanny i innych.
Zuchy z 35 GZ chêtnie uczestnicz¹ w rajdach m.in. : w Rajdzie Aprilisowym im. Kubusia Puchatka, Rajdzie ladami Historii
Rzeczypospolitej Mosiñskiej itd.
Wybrali dla siebie nazwê "Weso³e
S³oneczka" poniewa¿:
- tak jak s³oñce chc¹ byæ zawsze
umiechniêci i nieæ radoæ
- pragn¹, aby ich gromada by³a liczna
jak promyki s³oñca
- staraj¹ siê przepêdzaæ wszystkie czarne chmury, które pojawiaj¹ siê w ich
¿yciu.
E. Szyd³owska phm.

KRASNALE. Jako przyboczne pomaga³y mi
Katarzyna Baraniak i Maja Skalska. Druhny
te s¹ szczególnie uwielbiane przez zuchy naszej gromady, ze wzglêdu na szczególn¹ uwagê jak¹ im powiêcaj¹ przy okazji ka¿dego
spotkania oraz ciekawe, przygotowywane
i prowadzone przez nie zbiórki. Dlatego postanowi³am te¿ przekazaæ im gromadê.
Od tego roku dru¿ynow¹ zostanie druhna
Katarzyna Baraniak, przybocznymi za druhny
Maja Skalska i Sylwia Dobicka. Ja pozostanê
opiekunem gromady.

pwd Magdalena Wyzuj HR

12 STARSZOHARCERSKA
DRU¯YNA WÊDROWNA
"TRAMP"

podczas wystêpu na Festiwalu Piosenki
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23 DRU¯YNA HARCERSKA
IMIENIA POWSTAÑCZEGO
BATALIONU "ZOKA"
Jestemy 23 Dru¿yn¹ Harcersk¹ im. Powstañczego Batalionu "Zoka" w Mosinie,
któr¹ szeæ lat temu za³o¿y³ druh Maciej ¯urek. Obecnie nasz¹ dru¿ynow¹ jest druhna
Magdalena Wyzuj.

Jest to dru¿yna, która wyró¿nia siê humorem, gotowoci¹ do pracy oraz pomocy,
³¹czy ludzi ambitnych i doskonale znaj¹cych harcerskie rzemios³o. Jej harcerze
uwielbiaj¹ uczestniczyæ w rajdach,
biwakach, obozach. W tym roku bralimy
miêdzy innymi udzia³ w XXIV Harcerskim Rajdzie Zimowym w G³ucho³azach (luty 2001)
oraz XVI Zlocie Hufca ZHP Poznañ - Rejon
w Kobylnicy (czerwiec 2001) w Rajdzie
ladami Rzeczypospolitej Mosiñskiej
(czerwiec2001) oraz w Obozie Miêdzynarodowym (polsko - niemiecka wymiana

Mosina - Seelze)
Uczestnictwo w rajdach cz³onkom naszej
dru¿yny nie wystarcza, lubi je równie¿ przygotowywaæ. Niemal¿e zwyczajem sta³y siê
nasze coroczne profesjonalne wystêpy
kabaretowe w trakcie odbywaj¹cego siê
w Mosinie Hufcowego Festiwalu Piosenki
Harcerskiej i Zuchowej.
Naszym patronem jest Powstañczy Batalion
"ZOKA" i dlatego bohaterska postawa harcerzy z okresu II Wojny wiatowej jest nam
szczególnie bliska. Staramy siê pielêgnowaæ
wartoci, które by³y szczególnie wa¿ne dla
cz³onków Szarych Szeregów. Nosimy zielone chusty, berety i getry.
Obecnie nasza dru¿yna sk³ada siê z czterech zastêpów: jednego mêskiego i trzech
¿eñskich. Zastêpowymi s¹ Micha³ Kaszubowski, Katarzyna Wower, Natalia Kreczmer
i Agnieszka Forszpaniak. Wielu z nas pierwsze harcerskie szlify zdobywa³o w mosiñskich
gromadach zuchowych. W ubieg³ym roku
harcerskim przesz³o do nas bardzo wiele zuchów, co przyczyni³o siê do sporej ró¿nicy
w wieku pomiêdzy najstarszymi a najm³odszymi cz³onkami w dru¿ynie i zmusza nas do
zmian w dotychczasowych formach pracy
harcerskiej. Ju¿ w tym roku chcielibymy zintensyfikowaæ pracê w zastêpach, dziêki
czemu najstarsi , a zw³aszcza zastêpowi
bêd¹ mieli szansê na realizacjê wiêkszej iloci w³asnych pomys³ów, realizacjê w³asnych planów i marzeñ.
Zapraszamy wszystkich chêtnych do wst¹pienia w nasze szeregi .
Z harcerskim pozdrowieniem
CZUWAJ !!!

pwd. Magdalena Wyzuj HR
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lato 2001
Podczas ostatniego obozu w Lubniewicach gocilimy na obozie bratnich skautów
z zaprzyjanionej z nami niemieckiej
gminy Seelze pod komend¹ Lothara
Wolfa.

ski, Magdalena Bia³as, Gra¿yna Wiatr, Andrzej Kreczmer, Anna Hemmerling, Szymon
Jurgiewicz, Kinga Tubis, Iwona £uczak,
Patrycja Kochan, Agata Wencel, Ma³gorzata Adamczak, Kasia Baraniak, Mariusz
Jakubowski, £ukasz Kaszubowski, obóz polsko - niemiecki: Irena Skrzypczak, Magdalena Wyzuj, Lothar Wolf, Mariusz Guzy.
Nie zabrak³o równie¿ przyjació³, którzy nie
mog¹c wzi¹æ udzia³u w obozie, przyjechali
chocia¿ na parê dni i w³¹czyli siê od razu
do parcy, oferuj¹c swoj¹ pomoc. Oto oni:
Iwona Juszczak, Jan Jurgiewicz, Mieczys³aw Hemmerling, Monika lata³a, Marcin
Lewandowski. Wspania³a kadra to podstawa dobrego obozu. Cieszê siê, ¿e mia³am
przyjemnoæ pracowaæ razem z nimi.
Komendant obozu
Danuta Bia³as hm.

LUBNIEWICE
16 lat temu grupa kwatermistrzowska szuka³a miejsca na lokalizacjê obozu. Po przebyciu wielu kilometrów druhowie wjechali
pod wiaduktem do lasu i stanêli nad malowniczym jeziorem Lubi¹¿. Urzek³o ich to
miejsce tak bardzo, ¿e corocznie od roku
1985 rozbijamy swoje namioty nad jeziorem
Lubi¹¿ w lesie sosnowym w Lubniewicach.
S¹ wród nas instruktorzy, którzy pe³nili funkcje instruktorskie na obozie kilka, kilkanacie
razy, a dwóch sporód nich uczestniczy³o
16 razy. Jaka moc, si³a ci¹ga corocznie do
Lubniewic harcerzy z Mosiny? Pierwszy
aspekt to przyroda. Malownicze, I klasy czystoci jezioro Lubi¹¿ o krêtej linii brzegowej,
nad którym znajduje siê obozowe k¹pielisko. K¹piel to wa¿ny punkt pracy ka¿dego

obozu. Urzeka wszystkich stary sosnowy las
rosn¹cy na pofa³dowanym terenie. Obojêtnie gdzie stanie siê widaæ jezioro, ale
z ka¿dego punktu widok na jezioro jest inny,
jeszcze ³adniejszy. Kto raz ogl¹da³ wschód
s³oñca pragnie znów powróciæ w to miejsce. Drugi wa¿ny aspekt to wspania³a, wykwalifikowana kadra o du¿ych umiejêtnociach, wiedzy i ca³kowicie oddana pracy
na rzecz dzieci. Osoby te cechuje du¿a kultura osobista, przyjazny, radosny stosunek
do powierzonych jej dzieci jak i nawzajem
do siebie. A oto oni:
Krzysztof Wower, Marianna Janik,
Marcin Socha, Irena B¹k, Tomasz Szabel8

"Niektóre szczyty
mo¿na zdobyæ
tylko razem"

KR¥G PRZYJACIÓ£
ZWI¥ZKU
HARCERSTWA POLSKIEGO

K

r¹g zrzesza grono osób, gotowych
nieæ pomoc jednostkom harcerskim.
Nie jestemy osamotnieni w swej pracy, spotykamy siê na co dzieñ z serdecznoci¹, przyjani¹ a przede wszystkim ró¿norodn¹ form¹ pomocy. Osi¹gniêcia w pracy wychowawczej i organizacyjnej naszego Zwi¹zku by³yby niemo¿liwe, gdyby nie bezinteresowna pomoc ludzi, którzy pragn¹ bardzo
czêsto pozostaæ anonimowi. W imieniu zuchów, harcerzy a przede wszystkim instruktorów dziêkujê wszystkim za dobre serca
i wolê pomocy. Dziêkujê:
 Gra¿ynie Wiatr, która od wielu lat otacza
opiek¹ medyczn¹ uczestników wypoczywaj¹cych na obozie w Lubniewicach,
w³¹cza siê równie¿ w pracê ródroczn¹
Orodka, s³u¿¹c wiedz¹ i dowiadczeniem.
 Gminnej Spó³dzielni, która od wielu lat
u¿ycza pomieszczenia na próby Harcerskiej Orkiestry Dêtej.
 Paw³owi Tymie, Zygmuntowi Bartkowiakowi i Gminnej Spó³dzielni za sponsorowanie przewozu sprzêtu obozowego, co
znacznie pomniejsza koszty obozu, dziêki
czemu wiêksza iloæ dzieci i m³odzie¿y
mo¿e wzi¹æ w nim udzia³.
 Dyrekcji szkó³, które u¿yczaj¹ sal na spotkania, organizowane przez Orodek i dru¿yny, np.: corocznie organizujemy Festiwal
Piosenki Harcerskiej, wówczas wietlica
SP nr 1 zamienia siê w amfiteatr.
 Radzie Miejskiej w Mosinie za ¿yczliwe

i finansowe wspieranie dzia³alnoci
harcerzy.
 ksiêdzu kanonikowi E. Majce za udostêpnienie piwnicy w wikariacie, któr¹ zaadaptowano na harcówkê, miejsce spotkañ 19 DH.
 Jackowi Rogalce za nag³anianie imprez
harcerskich oraz za wspania³y Bal Sportowców na obozie.
 Firmie PG "Eksport - Import" z Jarocina,
która bezp³atnie przewozi rowery uczestników obozów rowerowych, co pozwala
poznawaæ urokliwe zak¹tki naszego kraju w znacznej odleg³oci od Mosiny.
 Miejskiemu Przedsiêbiorstwu Wodoci¹gów i Kanalizacji za wspieranie dzia³alnoci harcerskiej na ró¿nych p³aszczyznach.
 Szerokiej rzeszy ludzi, bez których nie by
³oby obozu w Lubniewicach. To oni ³aduj¹, roz³adowuj¹ samochody ze sprzê
tem obozowym, przenosz¹ tony tylko za
pomoc¹ swoich r¹k, przygotowuj¹ bazê
w Lubniewicach na przyjazd uczestników.
Trudno sobie wyobraziæ ile nak³adu si³ wymaga organizacja bazy.
Pozwoli³am sobie wymieniæ tylko nielicznych.
Przepraszam, je¿eli kto poczu³ siê ura¿ony,
ale nie sposób w krótkim artykule wspomnieæ o wszystkich. Jest ich tylu, ¿e mog³aby powstaæ ksi¹¿ka o przyjacio³ach mosiñskich harcerzy, wspieraj¹cych wszelkie nasze poczynania.
Dziêkujê
Danuta Bia³as hm.

Z teki kolekcjonera

1. odznaka ze zlotu harcerek 1928 rok
2. odznaka z II Zlotu Narodowego 1929 rok

Odznaka Wilczka

Kto raz przyjani pozna³ moc, nie
bêdzie trwoni³ s³ów, przy innym ogniu
w inn¹ noc do zobaczenia znów.
Wydawnictwo Harcerskie Orodka ZHP Mosina; ul. Dworcowa 4
62-050 Mosina; tel. 8132909
Foto: Archiwum Orodka, Szczepy i Dru¿yny, Jan Jurgiewicz
Sk³ad i redakcja: Jan Jurgiewicz hm.
8

