
 ARCHIWALNY ZBIÓR SPRAWOZDAŃ Z DZIAŁALNOŚCI
HARCERSKIEGO INSTRUKTORSKIEGO KRĘGU SENIORA

„CZARNE DIAMENTY” 

OD GRUDNIA 2010 r.

19 marzec 2016 r.
  
 Z okazji zbliżających się świąt  "Wielkanocnych"
w imieniu Rady Kręgu, Komendanta oraz własnym
składam
wszystkim naszym członkom i sympatykom
najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, pomyślności, oraz smacznego jajka
i obfitego dyngusa
Siemianowice Wielkanoc 2016 roku.

Administrator Jurek Okoń phm

10 marca o godz. 18.00 członkowie naszego Kręgu spotkali się w restauracji  
Gardena, aby uczcić “Dzień Kobiet”. Uroczystego otwarcia dokonał nasz Komendant hm 
Marian Cichoń. Honorowymi gośćmi byli pani Marta Grzywocz-Owoc Pełnomocnik 
Prezydenta Miasta d/s  Organizacji Pozarządowych oraz  druh Profesor Zygfryd Nowak,
 były wiceminister Górnictwa i Energetyki oraz bliski współpracownik i przyjaciel Ministra 
Jana Mitręgi, który wspominał swoje harcerskie przygody w jego rodzinnym Hufcu w 
Bogucicach. Wspomniał również o planowanym nadaniu skwerowi  w Michałkowicach 
imienia Jana Mitręgi.

Druh Marian Cichoń złożył wszystkim paniom serdeczne życzenia z okazji 
Międzynarodowego Dnia Kobiet oraz wręczył każdej Pani drobny upominek w postaci 
tabliczki czekolady.
Część artystyczną prowadził druh Olek Trzaska/Masztalski a przygrywali mu nasi gitarzyści
druh Jędrek Chmielowski i druh Karol Milbauer.  O czym były żarty opowiadane przez  
druha Olka Trzaski ? Wiadomo: o Kobietach, Ewie w raju, teściowych i słynnej babie która 
przyszła do doktora. Dowcip “największa tajemnica między kobietami” zrobił furorę,a 
salwom śmiechu nie było końca. Oczywiście jak zwykle śpiewaliśmy nasze harcerskie 
piosenki. Potem dh. Zosia i dh Celina w imieniu wszystkich Pań złożyły Panom-Druhom 
życzenia z okazji "Dnia Mężczyzny" (10-go marca)  i wręczyły symboliczne jajuszka.
Zbiórka zakończyła się po 21.oo  tradycyjnym kręgiem.
Opracowali: dh Danuta Wyrwik i dh Marian Cichoń.
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Foto: Dh.Dh. Gizela Kośny i  Zosia Strzybny

                             Spełnienia wszystkich marzeń,                                      
Zadowolenia z siebie,
Radości życiowej
I aby każdy kolejny dzień
Był Dniem Kobiet.
Wszystkim naszym Druhnom, członkiniom 
naszego kręgu
z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet
                                                  życzenia

                                                                  w imieniu Rady Kręgu i Komendanta, oraz 
własnym składa

administrator strony Jurek Okoń phm

Dnia 22 lutego 2016 r. liczna reprezentacja  naszego Kręgu wzięła 
udział w Kominku Harcerskim – w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. Tematem 
kominka było „105 lat rozkazu Andrzeja Małkowskiego.” oraz otwarcie Gabinetu Historii 
Harcerskiej. Gośćmi honorowymi byli Arcybiskup Damian Zimoń , Ksiądz Prałat Stanisław 
Puchała,  Dyrektor Biblioteki Śląskiej prof. zw. dr hab. Jan Malicki i Komendantka 
Chorągwi Śląskiej ZHP -  hm Anna Peterko.  Spotkanie  prowadził dh hm K. Witkowski, 
który przedstawił historię harcerstwa na Śląsku, wspominając zmarłych, zasłużonych dla 
Śląska harcerzy. Dh Nędza wspominając o harcerskim klubie taternickim, przekazał kilka 
wiadomości o pomniku himalaistów w Katowicach. Dh Tadeusz, tradycyjnie już, wykonał w
metalu Monstrancję, którą przekazał na ręce hm Anny Peterko. Została ona uzupełniona  
przez zebranych koralikami, jako Wotum Dziękczynne Śląskich Harcerzy. Spotkanie 
rozbrzmiewało piosenką, której przewodzili „ Korzenie „ z Sosnowca, na czele z druhem 
Sierką i oczywiście „Czarne Diamenty” z Siemianowic Śl. przy akompaniamencie gitar 
druhów Andrzeja i Karola. Niespodzianką była piosenka  „Słowackie źródło „ w wykonaniu 
dh-ny Ireny i dh-a Karola, do której słowa napisał dh hm Witkowski, a melodię 
skomponował dh Karol. Spotkanie zakończył harcerski krąg.
Red. phm Zosia Strzybny Foto: dh. G.Kośny hm 

We wtorek dnia 12-go stycznia w "Willi Fitznera" w Siemianowicach
Śl.  spotkali się członkowie naszego Kręgu na Noworocznym spotkaniu.
Druhna Beata W. tak to opisala:
Gdzie można spotkać diabła z aniołem pilnujących meksykańskiego macho i arabskiego 
szejka? Oczywiście, w siemianowickiej Willi Fitznera, w której Harcerski Instruktorski 
Krąg Seniora spotkał się 12 stycznia 2016 r. na karnawałowym balu przebierańców. W 
czasach, gdy niejedna osoba marzy o wydłużeniu doby do 36 godzin, trzeba czasami 

2



zastosować taktykę "dwa w jednym". Stąd beztroska zabawa została poprzedzona uroczystą
kolacją na wzór wigilijnej i wspólnym kolędowaniem.

W miarę upływu czasu coraz więcej druhen i druhów zmieniało odświętny strój na 
fantazyjne przebranie i nikogo nie dziwiły urocze Cyganki wróżące groźnym czarownicom, 
chyżo brykający po sali konik czy  filigranowa Chinka, pląsająca w objęciach rosyjskiego 
generała...
Tańcom i swawolom nie było końca, jednak nic nie przeszkodziło harcerskiej braci w 
zawiązaniu tradycyjnego, wieczornego kręgu.
dh Beata Wolna, pwd

Dnia 8 stycznia 2016 roku delegacja naszego Kręgu wzięła udziałw 
spotkaniu
wigilijno – kolędowym , na które zaprosiła nas komendantka Kręgu
Katowice – Ligota hm Jadwiga Wieczorek. Spotkanie odbyło się w Domu Parafialnym w 
Panewnikach.
Spędziliśmy miłe chwile na śpiewaniu kolęd, do których przygrywali druhowie obydwu 
Kręgów.
W części drugiej, karnawałowej, potańczyliśmy wspólnie przy muzyce rozrywkowej.
Red. phm Zosia

 

12 grudnia 2015r. w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie, delegacja 
naszego Kręgu na czele z Kom. hm M. Cichoniem, wzięła udział w Zjeździe 
Sprawozdawczym Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”. Na spotkanie 
przybyli:  Członek KG ZHP hm P. Chmielewski, przedstawiciel Sejmiku Woj. Sląskiego H. 
Bieda, Sl. Kurator Oświaty i Wychowania mgr St. Faber, przedstawiciele Radia i Telewizji 
Katowice  Pani H. Brzonka, oraz członkowie Sląskiej Chorągwi w osobach dh hm. A. 
Peterko i hm A. Lichota. Ponadto  delegaci zarządów i członkowie SRH Czuwaj. Po 
podsumowaniu pracy stowarzyszenia w mijającym roku i przedstawieniem planu pracy na 
rok 2016, wręczono najwyższe harcerskie wyróżnienie " laskę Skautowską" druhowi 
Henrykowi Górnemu, wiceprzewodniczącemu SRH Czuwaj . Odznaką Za Zasługi Dla 
Województwa Śląskiego został wyróżniony dh hm Marian Cichoń i dh hm Krzysztof 
Witkowski. Rozdano również złote i srebrne odznaki Za Zasługi dla Chorągwi Śląskiej. 
Spotkanie prowadził dh hm Janusz Woźniak – przewodniczący Zarządu SRH Czuwaj. 
Nasza delegacja, jak zwykle,uświetniła Zjazd piosenką, do której przygrywali dh-na Bożena,
dh Andrzej i dh Marcel. Spotkanie zakończyło się życzeniami świąteczno - noworocznymi i 
łamaniem opłatka, który rozdawali kolędnicy.
Red. phm Zosia Strzybny

Przygotowaną przez zastęp I – szy „Barbórkę inaczej” Harcerski Instruktorski 

Krąg Seniora świętował 9 grudnia w ulubionym „Zameczku”. Po uroczystym 
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powitaniu wszystkich przybyłych,  dh Komendant zaprosił na scenę druhny noszące piękne 
imię patronki górników. Gromkie „100 lat” rozbrzmiało tuż po odśpiewaniu hymnu 
górniczego i
7 pąsowych róż trafiło w ręce solenizantek. Górnicze mundury dh Grażyny i dh Jerzego 
przypominały nam czasy, w których Siemianowice nazywano „miastem węgla i stali”... 
Jednak czasy te minęły i stąd zastęp I postanowił uczcić tego dnia nie tylko Barbary. 
Wszystkie panie, które w tym dniu stały się "Barbarami",  wysłuchały historie  swoich 
imion, skąd pochodzą, od kiedy są używane w Polsce, jakimi cechami charakteryzują się 
noszące je kobiety i jakie są ich predyspozycje zawodowe. Zadziwienie budziła zgodność 
opisów z cechami rzeczywistych „właścicielek” imion!
Nie brakło oczywiście śpiewanych tytułowych piosenek – „O, Hela”, „Irena, Irena, Irena...”,
„Małgośka” czy ponadczasowy hit o pannie Krysi, co to „pucio, pucio” i wiele innych 
piosenek śpiewanych gromkim chórem przez całą salę. A po nich jak zwykle pieśń 
harcerska towarzyszyła wszystkim obecnym aż do zawiązania kręgu kończącego każdą 
zbiórkę.  To było dla "ducha" a dla " ciała", skromny posiłek z kuchni druha Jasia.
dh Beata Wolna pwd

W dniu 5 grudnia 2015r delegacja naszego kręgu została zaproszona 
przez Instruktorów Komendy Hufca w Siemianowicach Śl. na świąteczne 
spotkanie opłatkowe. Przy śpiewaniu kolęd i harcerskich piosenek, do których 
przygrywali dh-na Bożena, dh Andrzej i dh Marcel spędziliśmy miło prawie trzy godziny.
Red. dh Zosia Strzybny phm

W środę dnia 02.12.15r. o godz 18-tej, w mieszkaniu gościnnej dh-ny 
Gabrysi, spotkali się członkowie zast. I-go, aby przećwiczyć opracowany przez dh. Alę, 
repertuar na zbliżające się obchody tegorocznej "Barbórki Inaczej" Inaczej, znaczy, że dla 
nas wszystkie Druhny i Panie są "Barbórkami" i w tym dniu świętujemy ich dzień. Pod 
przewodnictwem zastępowej dh. Róży, oraz prowadzącej spotkanie dh.  Ali, 
przećwiczyliśmy wybrane piosenki do wtóru akompaniamentu zaproszonego gościnnie dh. 
Marcela. Zgłoszone wnioski i uwagi zostały przedyskutowane i uwzględnione w programie. 
Przygotowany poczęstunek przez gospodynię dh. Gabrysię został mile przyjęty przez 
uczestników spotkania, które zakończono tradycyjnym kręgiem.

Fotoreprt: dh. Jurek Okoń phm

Harcerski Instruktorski Krąg Seniora w Siemianowicach Śl.   spotkał się

 18 listopada 2015 r. na zbiórce "Andrzejkowej"  w michałkowickim 
"Zameczku", aby przypomnieć  stare i nowe obrzędy andrzejkowe i nie tylko,  w kulturze 
polskiej.
W naszym kraju i naszym życiu dużo się zmieniło. Szturmem wdarły się nowe obrzędy takie
jak Walentynki czy Halloween. W naszej harcerskiej pamięci pozostały takie jak: topienie 
marzanny, noc świętojańska i szalone Andrzejki. Zastęp II pod dowództwem dh Barbary 
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Filus,  który był odpowiedzialny za listopadową zbiórkę postanowił połączyć stare i nowe 
obrzędy i przygotował mini spektakl, który to bardzo sprawni z wdziękiem poprowadziła 
druhna Danusia. Dowcipne teksty i piosenki oraz  oryginalne  stroje były godne podziwu. 
Gdy przyszła kolej na Andrzejki, druhny i druhowie bawili się jak dzieci śmiejąc się z rzeczy
,które które powstawały przy laniu wosku przez ucho dużego klucza. Przedstawienie 
wywołało u braci harcerskiej dużo uśmiechu ,radości oraz nieskrywanego uznania za 
dobrze przygotowany występ a oklaski trwały dłuższą chwilę. W drugiej części spotkania 
dziękowaliśmy odchodzącemu na emeryturę Jasiowi Ostrowskiemu za umożliwienie nam 
harcerzom korzystanie z gościnnego Zameczku na naszych zbiórkach. Do końca spotkania 
śpiewaliśmy i tańczyliśmy przy żywej muzyce naszych niezastąpionych gitarzystów Karola i
Andrzeja oraz akordeonisty Marcela.  Była to kolejna udana zbiórka naszego kręgu.
Red. dh Danuta Wyrwik

50 lecie harcerskiej akcji Rodło

Harcerski Ośrodek w Chorzowie w dniu 10.X.2015 roku gościł 
członków Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego Czuwaj, uczestników 
harcerskiej akcji Rodło, która w tym roku obchodzi swoje 50 lecie.
Na spotkanie przybyli:dh hm Anna Peterko - komendant Chorągwi Śląskiej, dh hm Andrzej
Lichota - z-ca komendanta, dh hm Janusz Woźniak - przewodniczący Stowarzyszenia 
Ruchu Harcerskiego Czuwaj, dh phm Jacek Filus - członek Zarządu Stowarzyszenia Ruchu 
Harcerskiego Czuwaj oraz przedstawiciele miast Tarnowskie Góry, Zabrze, Bytom, 
Katowice, Tychy, Siemianowice Śl.
Znaczna część naszego Kręgu,  przy akompaniamencie gitar dh,dh Bożeny,  Andrzeja i dh 
Karola oraz  akordeonu dh Tadka rozweselała spotkanie piosenkami.
Spotkanie prowadził dh hm Henryk Górny. Po powitaniu zebranych dh hm Krzysztof 
Witkowski – przewodniczący komisji historycznej, przedstawił historię powstania i 
działalności akcji Rodło w gawędzie pt. „ Jak to z Rodłem było”. Opisał znak Rodła, który 
przedstawia bieg rzeki Wisły z zaznaczonym Krakowem. Nazwa Rodło pochodzi od dwóch 
słów : rodzina – godło. Znak ten był symbolem Związku Polaków w Niemczech. Następnie 
uczestnicy akcji letnich Rodło wspominali swoje uczestnictwo. Byli to dh hm Jan 
Piechaczek -Komendant z Bytomia, druhna hm Karwos z Tarnowskich gór, dh hm 
Waldemar Nędza wspominał Krupski Młyn, dh hm Marian Cichoń – akcję w 
Pławniowicach i Zborowskim, dh hm Andrzej Lichota – akcję w Kokotku. Dh hm Jurek 
wspomniał również o Zlocie Serce dla dzieci z Domów Dziecka. Wspomnieniom nie było 
końca.
Komendantka Śląskiej Chorągwi hm Anna Peterko z Przewodniczącym Stowarzyszenia 
Ruchu Harcerskiego Czuwaj – hm Januszem Woźniakiem, za wkład w pracę Akcji Rodło, 
uhonorowali uczestników listem pamiątkowym od Chorągwi Śląskiej. Z naszego Kręgu list 
taki otrzymali hm Barbara Filus, hm Marian Cichoń, hm Gizela Kośny, dh Gabrysia 
Wandzik, dh Celina Budziosz, dh Bożena Lipka i dh Andrzej Chmielowski.
Po spotkaniu uczestnicy zwiedzili wystawę przygotowaną przez dh Karwos z Tarnowskich 
Gór przedstawiającą stanicę Kuczów, Kamienny Krąg, Borowiany, dyplomy i pamiątki 
Akcji Rodło.
Wspólny krąg i poczęstunek zakończył spotkanie po latach.

Red.phm Zofia Strzybny
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W tym roku  wybór jesiennej wycieczki w dniu 3 października 2015 
r.padł na  Warszawę. Postanowiliśmy   zwiedzić Centrum Nauki Kopernika. Przez 
cztery godziny przebywaliśmy w świecie samodzielnego eksperymentowania. Poprzez 
dotyk, próby i sprawdzanie weszliśmy w świat nauki i przygody. Zanurzyliśmy się głębiej w 
świat zjawisk. Bawiliśmy się jak dzieci puszczając ogromne bańki mydlane, grając na 
laserowych instrumentach – harfie i gitarze itp. Obserwowaliśmy ruch Ziemi na 
ogromnym, najcięższym w Polsce i być może na świecie wahadle Foucaulta. / Najdłuższe 
znajduje się w Toruniu./ Obserwowaliśmy powstawanie tornada – oswojonej trąby 
powietrznej, języki ognia, fontanny w szkle, wiszące piłki, zasady działania maszyn 
prostych, pokazy laserowe. Nie sposób wymienić wszystkich atrakcji. Trzeba to samemu 
zobaczyć. Było tak pięknie, że wcale nie żałowaliśmy, że nie można było wyjść na Warszawę
bo już nie starczyło czasu.
Dziękujemy druhnie Basi za kolejne miłe przeżycia.

Red. Dh Zosia Strzybny phm

Pożegnanie lata, powitanie jesieni 2015 roku

Dnia 16 września 2015 r. na siemianowickiej strzelnicy, Krąg nasz 
pożegnał tegoroczne, upalne lato. Przed rozpaleniem ogniska uczciliśmy minutą ciszy 
pamięć druha Karola Spałka, który odszedł na wieczną wartę. Dh Komendant przekazał 
kilka słów o jego życiu i działalności w ZHP. Po rozpaleniu ogniska , wierszem i piosenką, 
pożegnaliśmy tegoroczne lato. W tym roku wielu naszych członków obchodziło swój 
okrągły jubileusz. Ponieważ dh Marian obchodził 80 – te urodziny, więc Jemu 
poświęciliśmy też część programu. Po przemaszerowaniu Pocztu Urodzinowego dookoła 
ogniska, złożeniu życzeń i upominków, odśpiewaniu tradycyjnego „ sto lat „ dh Marian 
odśpiewał swoją popisową piosenkę „ W tawernie meksykańskiej „. Po przerwie na „ żurek 
„ kończyliśmy nasz program witając  jesień. Ognisko zakończył harcerski krąg.
Red. dh Zosia phm

VI ŚWIĘTO SENIORA

Dnia 5 września 2015 roku Seniorzy Śląskiej Chorągwi ZHP spotkali się
po raz szósty w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie aby uczestniczyć w kolejnym swoim 
święcie. Organizatorem spotkania jak zwykle była Komenda Śląskiej Chorągwi oraz Referat
Starszyzny i Seniorów pod kierunkiem hm Jerzego Sierki.  W spotkaniu uczestniczyły 
władze Chorągwi z komendantem hm Anną Peterko na czele. Po uroczystym apelu i 
wspólnym zdjęciu, zgodnie z tematem spotkania -
„ Z uśmiechem na twarzy”, rozpoczął się turniej gier i zabaw. Były więc rzuty do celu, 
strzelanie ze „szlojdra,” czyli procy, przechodzenie pod poprzeczką, przeciąganie liny, 
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składanie koca , badanie spostrzegawczości i inne.
W rozgrywkach brali udział wszyscy członkowie spotkania, co zostało nagrodzone 
medalami i nagrodami. Po zawodach, czekając na obiad po Ośrodku niosła się piosenka 
harcerska, do której przygrywał dh Karol Milbauer.
Po obiedzie spotkaliśmy się na biesiadzie z piosenką, gdzie śpiewaliśmy nowe teksty 
harcerskie do znanych melodii.
Były również wspomnienia z wakacyjnych spotkań i zlotów. Padła też propozycja, aby nowy
harcerski tekst pt. „ Dopóki na Wawelu „ /do melodii „ Jak długo na Wawelu”/ stał się 
hymnem Seniorów Śląskiej Chorągwi.
Spotkanie zakończył pożegnalny krąg. Do zobaczenia za rok w tym samym lub większym 
gronie!
Red. phm Zofia Strzybny

W dniach od 4 do 7 czerwca 2015r Krąg nasz wybrał się na 
zwiedzanie stolicy Dolnego Śląska – Wrocławia.  W drodze  do Wrocławia 
odwiedziliśmy  Brzeg,  gdzie zwiedziliśmy renesansowy Zamek Piastów Ślaskich z XIII – 
XV w., zwany śląskim Wawelem, /obecnie Muzeum Piastów Śląskich /.  W Trzebnicy 
obejrzeliśmy zespół klasztorny cysterek i sanktuarium św. Jadwigi z kaplicą i jej grobem.  
Przez następne dwa dni zwiedzaliśmy Wrocław, po którym oprowadzała nas koleżanka 
Janka Kałmuk (z d. Krygowska). Główną atrakcją wycieczki była Panorama Racławicka, 
która pozostawiła niezapomniane wrażenie. Wędrując przez miasto przeszliśmy przez 
Starówkę, zwiedziliśmy Uniwersytet Wrocławski ze słynną aulą Leopolda. W drugim dniu /
po długim oczekiwaniu w kolejce na  słońcu / weszliśmy do zaczarowanego świata w 
Afrykarium. Tam chodząc między innymi po plaży oglądaliśmy: rafy koralowe Morza 
Czerwonego, przeurocze biegające pingwiny, baseny z  hipopotamami  i krokodylami 
nilowymi,  płaszczki i rekiny brunatne pływające nam nad głową w szklanym tunelu  a  
wszystko to w nieustającym śpiewie ptaków.
Wracając do domu zwiedziliśmy jeszcze miasto Namysłów i Niemodlin gdzie 
zakończyliśmy wycieczkę  przy pożegnalnym ognisku.
Nocowaliśmy w uroczej Zagrodzie w  Grabownicy. Tam też wieczorem spotykaliśmy się 
przy tradycyjnym ognisku i prawie do północy bawiliśmy się i śpiewali przy 
akompaniamencie gitary druhny Bożeny.
Dziękujemy druhnie Basi za organizację zwiedzania pięknych zakątków  naszego kraju  
oraz druhnie Jance za oprowadzenie nas po Wrocławiu .
Red.dh Zosia Strzybny phm

13 maja 2015 roku uroczystą zbiórką uczciliśmy 15 – lecie działania 
Harcerskiego Instruktorskiego Kręgu Seniora w Siemianowicach Śl.
Zbiórkę rozpoczął apel przed Zameczkiem w Michałkowicach skąd udaliśmy się kolumną 
marszową pod tablicę hm Stanisława Dykty. Kolumnę tworzyli: Kręgowa Orkiestra, Poczty 
sztandarowe Hufca Siemianowice i Kręgu, za nimi zaproszeni goście : Prezydent Miasta 
Rafał Piech, Komendant Chorągwi Ślaskiej hm Anna Peterko, Komendant Hufca 
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Siemianowice hm Agnieszka Syma, Komendant Kręgu hm Marian Cichoń i inni zaproszeni 
goście. Za gośćmi ustawił się rząd proporczyków zastępów, następnie zastępowi i pozostali 
członkowie Kręgu.
Pod tablicą hm Stanisława Dykty złożono kwiaty od Władz Miasta i Kręgu po czym wszyscy 
udali się do Zameczku gdzie odbył się apel pamięci. W tym samym czasie delegacja Kręgu 
złożyła kwiaty na grobie pierwszego komendanta i założyciela Kręgu hm Antoniego Sonsali.
Po powitaniach , złożeniu listu gratulacyjnego przez Prezydenta Miasta na ręce 
Komendanta Kręgu i przemówieniach spotkanie poprowadził dh Karol Milbauer, który na 
tle przesuwających się zdjęć upamiętniających spotkania i wycieczki Kręgu , przypomniał 
historię i jego działalność przeplatając stosownymi do tematu piosenkami harcerskimi. W 
części artystycznej wystąpiły solistki Wydziału Kultury i Sportu przy Urzędzie Miasta oraz 
harcerze Hufca Siemianowice . Uhonorowani zostali również Zastępowi Kręgu za 
przygotowanie pokazów na zbiórce kwietniowej. Następnie gości rozbawił do łez dh 
Masztalski, a po nim wyróżniony na pokazach Zastęp II druhny hm Barbary Filus przeniósł
nas w zaczarowany świat operetki. Rozśpiewani udaliśmy się na bankiet, gdzie po 
poczęstunku znów popłynęła harcerska piosenka i porwała w tany i pląsy. Ten 
niezapomniany dzień, który wspominać będziemy przez następne 5 lat, zakończyliśmy 
tradycyjnym kręgiem.

Red phm Zofia Strzybny
Obszerny Fotoreportaż z obchodów w zakładce "Galeria"

W maju w michałkowickim "Zameczku" pod przewodnictwem 
Komendanta Kręgu dh. Mariana, odbyło się spotkanie grupy przygotowującej 
obchody jubileuszu 15-lecia naszego Kręgu. Po przedstawieniu programu obchodów 
przez dh Komendanta, dh Karol przedstawił i przećwiczył z zebranym propozycje piosenek.
jak zwykle śpiew zdominował dalszą część spotkania, które tradycyjnie zakończyło się 
kręgiem.

Dnia 15 kwietnia 2015 roku nasz Krąg obchodził Dzień Zastępu. Po 
powitaniu przez Komendanta i wylosowaniu kolejności pokazów, każdy zastęp przedstawił 
swój program. I tak :
Zastęp I, pod hasłem „ Wracamy wspomnieniami” zabrał nas na zbiórkę harcerską 
prowadzoną przez zastępową Basię., której sekundował dh Tadek.
Zastęp II, wprowadził nas w świat operetki, śpiewając znane i lubiane arie operetkowe, 
przy akompaniamencie dh-a Marcela i dh-a Andrzeja.
Zastęp III, nawiązując do 15 – lecia naszego kręgu, przypomniał odległe rocznice i piosenki 
wojenne, partyzanckie i powstańcze, do których przygrywał dh Karol.
Zastęp V, cofnął się w czasie , przypominając stare przeboje festiwali polskiej piosenki w 
Opolu, do których „gościnnie” przygrywał dh Karol, za co bardzo dziękujemy.
Po poczęstunku, wspólnych śpiewach i tradycyjnym kręgu, rozśpiewani i zadowoleni 
rozeszliśmy się do domów.
Red. dh Zosia Strzybny phm

Foto dh. Gizela Kośny hm.
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 Wielu radosnych chwil na Święta Wielkanocne 2015roku, serdecznych 
spotkań rodzinnych,  smacznego jajka
i mokrego dyngusa
dla wszystkich członków i sympatyków naszego Kręgu 

w imieniu
Rady Kręgu, Komendanta Mariana, oraz własnym
życzy
Administrator strony dh Jurek Okoń phm

11 marca 2015 r. członkowie HIKS spotkali się w Restauracji Merkury 
aby tradycyjnie, jak co roku obchodzić Dzień Kobiet. Po złożeniu życzeń przez 
Komendanta dh-a Mariana i rozdaniu kwiatów obecnym druhnom, dh Jurek Lipka 
zabawiał wszystkich wierszykami, przysłowiami i anegdotami o Kobietach. Nie obyło się 
również bez śpiewu, do którego przygrywali niezawodni druhowie Andrzej, Karol i Tadek. 
Na spotkaniu był obecny również przyjaciel Kręgu dh Olek –„Masztalski”, który swoim  
wystąpieniem rozbawił wszystkich „do łez”. Spotkanie zakończył tradycyjny krąg, po 
którym rozbawieni i zadowoleni rozeszliśmy się do domów.

Reportaż  dh. Zosia Strzybny phm, foto: dh. Gizela Kośny hm

W dniach 21-22 lutego 2015 r., grupa członków zastępu pierwszego 
wraz z zaprzyjaźnionymi osobami, spotkała się na wyjazdowej zbiórce w 
Bruśku. To nasza kolejna, trudno zliczyć która już, wizyta w posiadłości Grażyny i 
Krystiana Nibiszów. Spędziliśmy czas w pięknych okolicznościach przyrody, gdzie wokół 
nas las, cisza i spokój. A do tego jeszcze sarny podchodzące do „leśnej stołówki” (przy 
płocie posiadłości) karmione przez gościnnych gospodarzy. Jednym słowem, życzliwa i 
miła atmosfera, nocne pogaduchy, pyszne jedzenie serwowane przez mistrzynię kuchni dh 
Grażynkę oraz śpiewy, śpiewy, śpiewy…czegóż chcieć więcej. Ponieważ pogoda nam 
sprzyjała część czasu spędziliśmy na spacerach po lesie, oraz na zwiedzeniu miejscowego, 
zabytkowego kościółka. Po „naładowaniu akumulatorów” wróciliśmy do naszych 
obowiązków.

Opracował Admin Jurek  na podstawie reportażu dh. Beaty Grzejszczak. Foto Jurek Lipka

W poniedziałek 16.02.2015 r. członkowie zastępu I-go  spotkali się na  
zbiórce u dh Ali Tomaszewskiej. W walentynkowej scenerii, 0przy pięknie udekorowanym  
stole,  zbiórkę rozpoczęliśmy hymnem Zastępu "Pod żaglami Zawiszy".
Zastępowa - dh Róża Dykta omówiła między innymi plan pracy Kręgu na 2015 rok,  
wycieczki Kręgu: do Warszawy i na Ziemie Odzyskane.  Dh Gabrysia Wandzik 
poinformowała o płatności składek, a dh Gizela Kośny o przygotowaniach do 15 rocznicy 
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działalności Kręgu.
W wesołej i przyjacielskiej atmosferze z zainteresowaniem oglądaliśmy kroniki  oraz 
zdjęcia prezentowane na ekranie telewizora.  Zbiórkę zakończono tradycyjnie 
odśpiewaniem pieśni pożegnalnej w kręgu harcerskim.
Opracowano na podstawie reportażu  hm Róży Dykta

Foto.hm Gizela Kośny

Dnia 12.02.2015 roku u druhny zastępowej odbyła się zbiórka zastępu V. 
Obecni na niej byli również : dh Komendant Marian Cichoń, skarbnik kręgu dh- na 
Gabrysia i przyjaciel zastępu dh Andrzej. Celem zbiórki było podsumowanie pracy zastępu 
w 2014 roku, informacja o raporcie finansowym Kręgu i opłacanych składkach, oraz 
omówienie planu pracy Kręgu w 2015 roku. Szczególną uwagę poświęcono kolejnej zbiórce,
którą będzie prowadził nasz zastęp, oraz obchodom 15 – lecia Kręgu. Dh - na Basia 
przedstawiła plan wycieczki czerwcowej do Wrocławia.
Zbiórka minęła w miłej atmosferze przy pączkach.

Fotorep. dh.Zosia S.phm

W dniu 08 stycznia 2015 roku spotkaliśmy się na dorocznym 
spotkaniu opłatkowym 2014/2015r. w restauracji “Merkury” w 
Siemianowicach Sl.  Przy wspólnym stole wigilijnym jak co roku dzieląc się tradycyjnie 
opłatkiem, składaliśmy sobie życzenia, witaliśmy Nowy Rok. W klimat Świąt Bożego 
Narodzenia wprowadziła nas dh Jadzia Kędzierska, która z pomocą członków Zastępu V dh
Zosi poprowadziła spotkanie. Swoją obecnością zaszczycił nas nowo wybrany Prezydent 
miasta Rafał Piech. Gościliśmy również Sekretarz SRH “CZUWAJ” dh Elżbietę Tabacką. 
Spotkanie rozpoczęto od symbolicznej wieczerzy wigilijnej. Na stoły podano barszcz z 
uszkami, kapustę z grzybami i tradycyjnego karpia. Jednak w prawdziwie świąteczny nastój
wprowadziły nas kolędy śpiewane razem przy akompaniamencie gitar dh Bożeny, Jędrka i 
Karola. Przy dźwiękach kolęd wszyscy łamali się opłatkiem składając sobie życzenia 
zdrowia, aby ten Nowy Rok przyniósł nam wszystkim jak najwięcej radosnych chwil. 
Życzenia pomyślności w Nowym Roku złożył nam Prezydent Rafał Piech i Komendant 
Kręgu dh Marian Cichoń. W dalszej części programu na szczególną uwagę zasługuje 
rymowanka przygotowana przez honorowego członka Kręgu dh Olka Trzaskę 
“Masztalskiego”, w której humorystycznie potraktowane zostały wszystkie zastępy i 
niektórzy członkowie Kręgu. Salwami śmiechu i gromkimi brawami przyjęliśmy jego 
występ. Potem było “głośno i radośnie”, tańczyliśmy przy muzyce puszczanej przez dh 
Zbyszka. Rodzinne, ciepłe spotkanie zakończyliśmy w atmosferze wzajemnej życzliwości 
zawiązaniem pożegnalnego kręgu.

red. hm Róża Dykta Foto dh. Zosia Strzybny phm
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W Chorzowie. odbyło się spotkanie podsumowujące pracę Stowarzyszenia w 
2014 roku. Nasz Krąg uprzyjemniał spotkanie piosenką harcerską, do której przygrywali 
dh Bożena, dh Andrzej, dh Karol i dh Marcel. Po wysłuchaniu sprawozdań i przyjęciu 
uchwał na salę wkroczyli kolędnicy z Pszczyny śpiewając kolędy i rozdając opłatki. Po 
podzieleniu się opłatkiem, przy wspólnym śpiewaniu kolęd zjedliśmy wieczerzę wigilijną
Red. phm Zosia Strzybny

Uroczystą zbiórkę barbórkową, w dniu 9.12.2014 roku, przygotował 
zastęp III Orła Białego. Zastęp ubrany w mundury górnicze i stroje śląskie wyglądał 
imponująco. Zbiórkę prowadzili dh – na Grażyna Spławska i dh Jurek Lipka.
Na wstępie, dh Grażyna wspomniała , że w Siemianowicach funkcjonowało wiele kopalń 
przez ponad 200 lat, więc nie ma się co dziwić, że po zakończeniu wydobycia węgla i 
likwidacji ostatniej z nich ,KWK Siemianowice, pozostało przywiązanie do tradycji 
górniczych i Załoga, wspominająca z wielkim sentymentem"tamte czasy".Siła tej tradycji 
skupia co roku, w dniu 4 grudnia, ludzi związanych ze swoją kopalnią na obchodach Dnia 
Górnika i Patronki Św. Barbary. Uroczysta msza św. w michałkowickim kościele, z 
pocztami sztandarowymi i orkiestrą górniczą, składanie wiązanek kwiatów pod tablicą 
pamiątkową i pomnikami górniczymi, wspólne "górnicze śniadanie" , pamięć o tych , 
którzy odeszli na wieczną szychtę - to dowody na to, że w naszym mieście nadal 
funkcjonuje środowisko górnicze i to nie tylko 4 grudnia.  Z kolei dh Jurek przypomniał 
historię Św. Barbary. Po odśpiewaniu Hymnu Górniczego, dh Komendant tradycyjnie 
złożył życzenia imieninowe obecnym Barbarom a do życzeń wręczył różyczkę. Potem, już 
na wesoło posypały się anegdoty o górnikach i wiersze w gwarze śląskiej przeplatane 
piosenkami śląskimi i górniczymi. Obecny na spotkaniu honorowy członek Kręgu pan A. 
Trzaska "Masztalski" również rozśmieszał nas do łez. Przygrywali na gitarach jak zwykle 
dh. Bożena oraz dh-wie Karol i Andrzej. Spotkanie zakończono tradycyjnym kręgiem.
Fotoreportaż Zosia Strzybny phm oraz G. Kośny hm

Uroczysta zbiórka z okazji "10 - cio lecia Zastępu I-go"

"Pod żaglami "Zawiszy" życie płynie jak w bajce",Hymnem zastępu I-go im. "ZAWISZY 
CZARNEGO" rozpoczęto  uroczystą zbiórkę poświęconą 10 leciu swojej działalności. Druh 
Komendant Kręgu Marian w krótkiej gawędzie przypomniał: - historię powołania zastępu, 
jego pierwszy skład członkowski, miejsca spotkań, (mieszkanie Uli,działka Ireny,domek 
letniskowy Grażyny,mieszkanie Józka,Aliny,ogródek Jurka) Wszędzie przyjmowano nas 
wielokrotnie i bardzo serdecznie. Nasz pierwszy zastępowy druh Marian,a obecnie 
Komendant Kręgu pozytywnie ocenił naszą pracę dziękując kolejno, druhnom i druhom, 
zastępowej hm. Dykcie Róży za prowadzenie zastępu, Gabrysi za prowadzenie finansów 
Kręgu, Beacie za kronikę zastępu, Alinie za wykonanie proporca zastępu,,Gizeli za 
prowadzenie kroniki Kręgu. Dzisiaj wszyscy wszystkim dziękowali, zabawne historie 
wspominali i do godziny 22,00 pięknie śpiewali. Rozbrzmiewała w koło biesiadna i 
harcerska wesoła piosenka. Gościnnie na gitarze przygrywał nam dh Andrzej, więc mu tą 

drogą serdeczne podziękowania składamy. Zbiórka odbyła się 2 grudnia 2014 
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roku w mieszkaniu Urszuli -
Zanotowała dh Gizela K. hm.

Tradycyjne "Andrzejki" w tym roku odbyły się już 17 listopada 2014 r. w
michałkowickim zameczku. Po krótkim powitaniu, odśpiewaliśmy 100 lat naszemu 
solenizantowi Andrzejowi Chmielowskiemu. Licznie zebrana grupa seniorów-harcerzy 
wesoło bawiła się przy skocznej muzyce zaprzyjaźnionej Kapeli Regionalnego Zespołu 
Folklorystycznego "Jaworznik" z Wojkowic- Żychcic. Program przygotował i poprowadził 
zastęp III pod przewodnictwem dh. Karola Spałka. Dodatkowo bawili nas wróżbici: 
Wanda,Gizela,i Karol. W wesołych wróżbach : "Z kim swatają Cię liczby?","Kwadrat 
miłości","Przyszłość wpisana w koło","Kości zostały rzucone". We wróżbach wzięło udział 
sporo druhenek i kilku druhów. Zabawa była na 102 a po zabawie podano skromny posiłek.
Potem jak zwykle przez godzinę rozbrzmiewała ulubiona piosenka harcerska do której 
przygrywali nam Karol, Bożena i Andrzej oraz Andrzej z Wojkowic. Pożegnalnym kręgiem 
zakończyliśmy część programową. Kapela z Wojkowic poderwała nas jeszcze do skocznych 
pląsów i wesołej zabawy. Do zobaczenia 9,grudnia 2014 roku. Czuwaj!
Fotoreportaż dh. Gizela Kośny hm 

 "Zuchy maszerują raźno wyśpiewują"

Jesień 2014 r. Jesienne  ognisko naszego Kręgu odbyło się na Strzelnicy 
Myśliwskiej. Prowadziły je druhny Gizela i Celina, które wprowadziły nas w świat gier i 
zabaw zuchowych. Ognisko rozpaliła „ niewidzialna ręka”, a powitał nas dh Komendant. 
Zaczęła się więc zabawa. Ponieważ zbiórki zuchowe były nastawione na zdobywanie 
sprawności, o czym przypomniała nam w swojej gawędzie druhna Celina, więc ogniskowe 
konkursy też do tego nawiązywały. Tak więc wśród ogólnej radości zdobywaliśmy 
sprawność kelnera - biegając z piłeczką pingpongową., sprawność malarza – dorysowując 
nos z zasłoniętymi oczami itp. Całe zastępy zdobyły sprawność „ Pląsaczek „ i otrzymały 
dyplomy oraz książeczki pt. „Pląsy zuchowe i harcerskie „.Wśród piosenek dominowały 
oczywiście piosenki zuchowe ze śpiewnika „ Iskiereczka „, do których przygrywał 
niezawodny dh Karol.
W trakcie zabawy odwiedziła nas kandydatka na Prezydenta Miasta - dr Anna Zasada – 
Chorab, przedstawiając swój program wyborczy. Towarzyszyły jej kandydatki do Rady 
Miasta Magdalena Lipka i Małgorzata Borecka.
W swojej gawędzie druhna Gizela, przytaczając słowa Klementyny Sołanowicz – 
Olbrychskiej z „ Teatru radości „ podkreśliła dar wyobraźni, którym kierują się dzieci w 
zabawie i który mają doskonale rozwinięty.
W części biesiadnej zjedliśmy bigos i pieczone w ognisku ziemniaki popijając barszczykiem.
Tradycyjnym kręgiem zakończyliśmy ognisko, ciesząc się na następne spotkanie.
Fotorep. dh phm. Zosia Strzybny 

Jesień u seniorów z Ligoty
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Pod takim tytułem, w dniu 4.10.2014 roku, odbyło się ognisko w 
urokliwym zakątku w Nadleśnictwie Katowice. Ognisko przygotował Krąg Seniora 
Katowice Ligota, na który zostały zaproszone Kręgi z Tychów,  Mikołowa oraz z 
Siemianowic Śl. Ognisko prowadziła druhna phm Jadwiga Wieczorek. Przedstawiając 
historię swojego kręgu,  wyjaśniała dlaczego  lubimy się spotykać. Kilka słów o swoich 
spotkaniach powiedzieli również Komendanci zaproszonych kręgów. W rozchodzącym się 
zapachu pieczonej kiełbasy wysłuchaliśmy gawędy druha Tomanka z Kręgu Katowice 
Ligota, który wspomnienia z obozów harcerskich przeplatał wierszami i piosenkami o 
jesieni. Jak zwykle prym wiodła harcerska piosenka, do której przygrywał na akordeonie 
dh Zygmunt Pinkawa. Brakowało nam trochę siemianowickich „grajków „ / z którymi 
śpiewa się nam jednak najlepiej /. Po kręgu, na którym wysłuchaliśmy pięknej modlitwy 
śpiewanej w duecie przez druhnę i druha z Mikołowa, wróciliśmy rozluźnieni i zadowoleni 
do domu.
Red. phm Zosia Strzybny 

„ Wieża spadochronowa „ - K. Gołba

W dniu 25 września 2014 r. przedstawiciele  naszego Kręgu, na zaproszenie 
SRH „Czuwaj” Katowice i I Szczep Harcerski im. Obrońców Katowic, wzięli udział w 
spotkaniu w Domu Harcerza na Wełnowcu.
Tematem spotkania była promocja nowego wydania książki K. Gołby pt. „Wieża 
Spadochronowa „
z posłowiem druhny hm Krystyny Heska – Kwaśniewicz, wykładowcy Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach. W gawędzie druhna Krystyna przekazała naukową analizę nowego
wydania książki udowadniając i broniąc autentyczności opisu heroicznej obrony Katowic 
przez harcerzy. Spotkanie prowadziła hm Stanisława Jędruszek Sowizdrzał.
Towarzyszyła nam piosenka, do której przygrywał dh Karol.
Obejrzeliśmy również krótką wzmiankę dokonań I Szczepu Harcerskiego istniejącego już 
90 lat.
Niektóre osoby wrzuciły parę groszy do skarbonki dla I SH , inne kupiły książkę z 
dedykacją dh-ny hm Krystyny. Wspólny krąg zakończył spotkanie.
Red. phm Zosia Strzybny 

Doroczna wycieczka Kręgu na "Jurę"

20 września 2014 roku byliśmy na wycieczce.  Oj co to była za wycieczka?  
Deszcz padał od samego rana.  Opatuleni pelerynami, osłonięci kolorowymi parasolami 
stawiliśmy się na zbiórce w liczbie 34 dzielnych seniorek i seniorów. Piosenkami: "Nie lej 
dyscu ,nie lej"  i  "Słoneczko późno dzisiaj wstało" staraliśmy się odegnać deszczową aurę.
W autokarze wysłuchaliśmy gawędę o Skale i Grodzisku. Pod parasolkami udaliśmy się do 
zabytkowego kościółka, podziwialiśmy jego wnętrze,  oraz marmurowe ołtarze.  Pustelnię 
Błogosławionej Salomei oraz obelisk wzniesiony w 1687  roku na cześć zwycięstwa Jana III-
go  Sobieskiego pod Wiedniem. W autokarze znowu śpiewamy by rozgromić deszcz i 
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chmury. Jedziemy do Korzkwi. W drodze do zamku parasolki jeszcze otwarte ale pod 
zamkiem wita nas słoneczko. Druhna Basia S.  w kolejnej gawędzie  poznaje nas z jego 
historią i tu pamiątkowe zdjęcie naszej wesołej gromady. W drodze powrotnej w pobliżu 
stanicy harcerskiej wypijamy zasłużoną  kawę, przy okazji wesoło pośpiewujemy.  Ruszamy
do Jaskini Nietoperzowej, która znajduje się w górnej części Doliny Będkowskiej. 
Sympatyczny Pan przewodnik przekazał nam pół żartem pół serio z  małą dawką strachu,  
historię  jaskini i pokazał jej atrakcje.
W podziękowaniu daliśmy godzinny koncert wesołych, ludowych i harcerskich piosenek. 
Wycieczkę zakończyliśmy w cudownej słonecznej pogodzie. Serdeczne podziękowania dla 
druhny Basi S., która dzielnie zastąpiła druhnę Basię F. i poprowadziła nas w 
podkrakowską część Jury K. CZ. Dziękujemy także druhowi Jasiowi za smaczny posiłek.
CZUWAJ ! uczestnicy wycieczki.
Fotorep. dh. Gizela Kośny hm. 

V jubileuszowe Święto Seniora

6 września 2014 roku w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie, z udziałem 
członków naszego Kręgu Seniora, po raz piąty Seniorzy obchodzili swoje 
święto. Po uroczystym apelu, przy jubileuszowym torcie i kawie, uczestnicy spotkania 
wysłuchali wykładu przedstawiciela służby zdrowia na temat „Profilaktyka ochrony 
zdrowia”.
Następnie dh hm Jerzy Sierka przy pomocy naszej grupy poprowadził biesiadę, której 
przewodnim tematem była 70 rocznica Powstania Warszawskiego. Po posiłku wysłuchano 
recenzji książki „ Kamienie na szaniec”.
Po rozpaleniu rozpaleniu ogniska, którego myślą przewodnią była 75 rocznica wybuchu II 
wojny światowej,  dh hm. Bogdan Giza przygotował na tę okazję gawędę przedstawiającą  
historię walk harcerzy z okupantem.  Informacje te przeplatano piosenkami z okresu wojny
przy akompaniamencie dh-a Karola Milbauera oraz  z udziałem naszej grupy HIKS 
„ Czarne Diamenty „
Dzień zakończono tradycyjnie kręgiem harcerskim.
Red. Dh phm Zofia Strzybny 

II Piknik SRH

Dnia 30.08.2014 grupa członków HIKS wzięła gościnnie udział w II 
Pikniku SRH "Czuwaj" w Kostkowicach na Jurze. W Pikniku wzięły udział Kręgi 
Seniorów ze Śląska i Zagłębia, sponsorzy i przyjaciele Ruchu oraz zaproszeni goście. Nasza 
grupa HIKS, z Komendantem dh. hm Marianem Cichoniem, piosenką harcerską z 
towarzyszeniem gitary i akordeonu wspaniale spajała poszczególne punkty programu w 
jedną całość. Przy pięknej pogodzie i sympatycznej atmosferze wysłuchaliśmy m. in. 
wspomnień na temat Akcji Zamonit z lat 50-60 tych ub. wieku, w której udział brał też 
Hufiec Siemianowice.
Fotoreportaż dh. Irena S. 
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Szlakiem po Polsce "od Drohiczyna do Szczebrzeszyna"

Polska egzotyczna – kilku narodowościowa

W dniach 19-22 czerwca 2014 roku spędzaliśmy wspólne chwile na 
wycieczce pod hasłem „ Od Drohiczyna do Szczebrzeszyna „  Zwiedziliśmy 
wschodnią część naszego kraju, zobaczyliśmy zabytki sakralne z pięknymi malowidłami 
ściennymi  Michała Anioła Polloniego, tajemnicze „lustro Twardowskiego” , polichromię  
iluzjonistyczną autorstwa Józefa Mayera. Oglądaliśmy piękne i bogate w ikony cerkwie z 
największą cerkwią w Hajnówce. Odwiedziliśmy też Wzgórze Pokutników – Prawosławną 
Częstochowę w Grabarce. Przeszliśmy przez Białowieski Park Narodowy podziwiając 
piękne żubry, jelenie , konie i inne zwierzęta. Poznaliśmy też najstarszą na ziemiach 
polskich stadninę koni z 1817 roku w Janowie Podlaskim, gdzie hodują konie czystej krwi 
arabskiej. Podziwialiśmy najpiękniejszego konia tej stadniny o imieniu „Pianissimo”. 
Zwiedziliśmy również unikatowy koński cmentarz. W Chełmie zeszliśmy do podziemi 
zabytku górnictwa kredowego. W Drohiczynie zobaczyliśmy piękne widoki nad Bugiem. 
Zwiedziliśmy kolorowe miasto  Zamość z jego zabytkami oraz odnaleźliśmy pomnik 
chrząszcza w Szczebrzeszynie. Każdy dzień tradycyjnie kończył się rozśpiewanym 
ogniskiem. Piosenka , do której przygrywali nam niestrudzeni druhowie Marcel i Tadek, 
towarzyszyła nam również podczas jazdy autobusem. Wróciliśmy do domu odprężeni, pełni
wrażeń i zadowoleni.
Dziękujemy druhnie Basi i druhowi Marianowi  za zorganizowanie i poprowadzenie tej 
wycieczki.

Red. dh Zosia phm
Fotoreportaż już wkrótce.

Wspólne ognisko na "Rzęsie"

 22 maja 2014 roku na „Rzęsie” 
odbyło się ognisko poświęcone 93 rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego. 
Rozpoczęliśmy je piosenką  przy akompaniamencie dh-a Tadeusza Zdechlikiewicza, 
który powitał  pana V-ce Prezydenta Miasta dh. hm. Henryka Ptasznika, panią Naczelnik 
Działu Promocji Kultury i Sportu Małgorzatę Pichen, dh-a Komendanta hm  Mariana 
Cichonia, pana Aleksandra Trzaskę //Masztalskiego / z małżonką, przedstawicieli 
młodzieży harcerskiej Hufca Siem-ce z dh-ną Kom.  hm. Agnieszkę Symę na czele oraz 
pozostałych członków Kręgu. Dh Komendant rozpalił ognisko przy wtórze piosenki „ Płonie
ognisko w lesie...”. Były też podziękowania i nagrody w postaci albumów i książek, 
wręczone przez dh-a Komendanta na ręce zastępowych za ciekawe przygotowanie popisów 
zastępów na poprzednim spotkaniu. Dh-na Zosia zastępowa zastępu V-go,  otrzymała 
czerwoną koszulkę z białym orłem na piersi, którą od razu zaprezentowała. Następnie dh 
Wojtek  Kempa, Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta wygłosił okolicznościową gawędę o III 
Powstaniu i jego znaczeniu dla Śląska i Polski. Potem popłynęły wiązanki śląskich piosenek

15



z okresu powstań, do których  przygrywał dh Tadek na akordeonie a druhowie Karol, 
Andrzej i dh-na Bożena na gitarach. Dh-na Danka wygłosiła w gwarze śląskiej wesołą 
historyjkę, a Masztalski opowiedział kilka śląskich wiców o powstaniach i powstańcach. W 
przerwie między śpiewem a występami konsumowaliśmy żurek śląski z kiełbasą, 
sponsorowany przez prezydenta Jacka Guzego.
Rep. Dh Urszula 

Dh hm. Stanisław Dykta patronem Parku w Michałkowicach

„ Wszystko co nasze Polsce oddamy „ - to słowa hymnu harcerskiego oraz 
motyw przewodni i kierunek całego życia druha hm Stanisława Dykty, którego

imieniem, uchwałą Rady Miasta Siemianowic Śl., w dniu 9 maja 2014 
roku został nazwany Park w Michałkowicach. Obchody rozpoczęto złożeniem 
kwiatów przez Prezydenta Miasta i Rodziny na grobie dh Dykty, a potem wszyscy udali się 
do kościoła   Św. Michała w Michałkowicach, gdzie rozpoczęła  się  msza św. w intencji dh-a
hm Stanisława Dykty. Asystowały poczty sztandarowe  michałkowickiego szczepu, Hufca 
Siemianowice, Harcerskiego Kręgu Seniorów ZHP  oraz  Miasta.   Na zakończenie mszy,  
dh Henryk Falkus wręczył na ręce żony dla dh Dykty,  Złoty  Krzyż  Harcerski  .  Po mszy,   
druhna Róża Dykta wraz  z  Prezydentem Miasta panem Jackiem  Guzy dokonali 
uroczystego odsłonięcia tablicy patrona parku Górnik w Michałkowicach i odśpiewano 
Hymn Harcerski. Po części oficjalnej, przy harcerskim ognisku w parku już  im. Dh hm 
Stanisława Dykty, popłynęły wspomnienia wychowanków i przyjaciół dh-a Stanisława 
przerywane piosenkami harcerskimi, do których przygrywali  jego wychowankowie, 
druhowie Tadek i Marcel  oraz popisami, takimi jak gra na  „Szeryfonie „ i inscenizacja  
piosenki wykonanej również przez jego wychowanków.  Scenografia  ogniska  w postaci  
mini obozu została wzbogacona  totemami  wykonanymi  przez dh. Stanisława. Ognisko 
zakończono tradycyjnym kręgiem harcerskim. Obchody zakończył pokaz filmu o życiu i 
działalności dh-a hm Stanisława Dykty oraz zwiedzenie okolicznościowej wystawy w Parku 
Tradycji w Michałkowicach.
Harcmistrz Stanisław Dykta pozostanie dla harcerskich pokoleń, niedoścignionym wzorem 
harcerza i wychowawcy oraz symbolem wielkiej miłości do Ojczyzny i naszej Śląskiej Ziemi.
W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście :
Prezydent m/ Siemianowic Śl. : Jacek Guzy z Małżonką
V-ce prezydent : dh hm. Henryk Ptasznik
Przewodniczący rady miasta : Adam Cebula
Sekretarz miasta :  Piotr Madeja
Skarbnik miasta : dh hm.  Henryk Falkus
liczna grupa radnych  miasta Siemianowic Śl
Komendant chorągwi śląskiej ZHP : hm Andrzej Lichota
Komendantka hufca ZHP Siemianowice Śl : hm Agnieszka Syma
Komendant harcerskiego kręgu seniora : hm Marian Cichoń
Nie zabrakło jak zwykle starszyzny michałkowickich  drużyn w osobach dh. dh Michaliny 
Zdechlikiewicz, Ireny Grzesiok, Stanisława Stypy, Stefana Wilka, Pawła Kluziaka, Gerarda 
Gruszki i Waldemara Przybyły.
Reportaż dh Zosia Strzybny phm
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IV Chorągwiana  Pielgrzymka Seniorów do Częstochowy

Kilka słów o IV. Chorągwianej Pielgrzymce Seniorów do Częstochowy, która 

miała miejsce 8.05.2014. HIKS reprezentowały druhny Gabriela Wandzik i Irena 
Skwara. Złożyliśmy kwiaty na grobie twórcy hymnu harcerskiego, Ignacego 
Kozielewskiego, w 50. rocznicę jego śmierci. Po mszy św. przed cudownym obrazem 
zwiedziliśmy Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II. W tym roku - poza Częstochową 
odwiedziliśmy dodatkowo Sanktuarium w 
Leśniowie poświęcone Rodzinie. W Częstochowie do grupy dołączył Komendant Chorągwi 
hm. Andrzej Lichota. Przewodnikiem duchowym był już tradycyjnie ks. Stanisław Puchała.
Fotorep. dh. Irena S.

Zbiórka Kręgu i popisy zastępów.

Dnia 23.IV.2014 roku członkowie naszego Kręgu spotkali się w 
Zameczku w Michałkowicach aby zaprezentować się „artystycznie”.  Zebranych 
powitał dh Komendant hm Marian Cichoń. Przedstawił krótką historię zastępu I - z 
zastępową dh Różą, który obchodzi swoje dziesięciolecie. Wspólnie odśpiewaliśmy hymn 
zastępu. Tradycyjnym „ Sto lat „ i życzeniami zdrowia uczczono jubilata dh. Jurka Okonia 
w przeddzień jego 70-tych urodzin. Po wyborze Jury, w skład którego weszli : dh Teresa, dh
Gizela i dh Edward zastępy przystąpiły do popisów. Zastęp V - zaprosił na krótką 
wspomnieniową podróż po naszej pięknej Ojczyźnie. Przeplatając piosenkami przypomniał
uroki krainy nadmorskiej, jezior, Mazowsza, miasta Krakowa z Lajkonikiem i pięknych 
Tatr.  Zastęp III - przeniósł nas w czasy walki o niepodległość do roku 1863 – Powstania 
Styczniowego, w którym brali udział  Ślązacy. Dh Karol przypomniał o szlaku kurierskim 
biegnącym przez Siemianowice, którędy przerzucano broń i amunicję dla walczących za 
Brynicą oddziałów powstańczych. Wspomniał również  Emanuela Jasika, czeladnika 
kowalskiego z Siemianowic, który kilkakrotnie uciekał z niewoli rosyjskiej i pruskiej by 
walczyć w szeregach powstańczych. Zastęp przypomniał kilka  pieśni tamtych czasów oraz 
historię ich powstawania. Były to między innymi: Gdy naród do boju, Laura i Filon, Ostatni
mazur, Warszawianka, Hej Strzelcy wraz , Bywaj dziewczę zdrowe itp. Zastęp II – wierszem
i piosenką przekazał piękno, miłość i bogactwo zawarte w czerwonych koralach.  Zastęp I – 
przeniósł nas do wiosennego ogródka, gdzie trwały prace  wśród wiosennych kwiatów i 
śpiewu ptaków. Jury oceniło wysoko pracę wszystkich zastępów, przyznając jednak 
pierwszeństwo zastępowi III.  Po poczęstunku i wspólnych śpiewach kręgiem 
zakończyliśmy spotkanie.
Red. dh Zosia
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Dziesięciolecie Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „ Czuwaj „

Dnia 5.04.2014 roku w Domu Oświaty Biblioteki Śląskiej w Katowicach 
Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „ Czuwaj „ obchodziło swoje 
dziesięciolecie. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Głównej Kwatery ZHP i 
Chorągwi Śląskiej, władze województwa śląskiego, Prezydenci miast oraz Biura 
poselskiego.  Akademię prowadzili druhowie: Barbara Kocyra i Jacek  Filus. Dh hm Janusz 
Woźniak podsumował pracę Stowarzyszenia, przedstawił 10 lat harcerskiej służby w kręgu 
wspomnień i dokonań SRH „ Czuwaj „. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy 
podkreślili dobry proces wychowawczy harcerstwa. Posłanka Małecka- Widera odczytała 
list z życzeniami od druhny Pierwszej Damy Anny Komorowskiej. Następnie wręczono 
odznaczenia i wyróżnienia zasłużonym dla Stowarzyszenia i Chorągwi Śląskiej ZHP. 
Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „ Czuwaj „ otrzymało zbiorową Złotą Odznakę ZHP z 
rąk komendanta Chorągwi Śląskiej hm Andrzeja Lichoty. Prof. Jan Malicki – Dyrektor 
Biblioteki Śląskiej otrzymał Laskę Skautową – Honorowe Wyróżnienie „ Niezawodnemu 
Przyjacielowi „. Rozdano również drzeworyty dla Sojuszników Stowarzyszenia, wśród 
których znalazł się również druh naszego Kręgu Jan Ostrowski.  A potem członkowie SRH 
zaczęli wspominać, wspominać i gawędzić. Całe spotkanie umilał chór młodzieżowy 
Gimnazjum I w Zawierciu. Na zakończenie odsłonięto tablicę upamiętniającą działalność 
Komendy Śląskiej Chorągwi ZHP w latach 1935 – 1939. Całość zakończył harcerski 
poczęstunek. Każdy uczestnik otrzymał płytę „ Kalendarium 10 – lecia Stowarzyszenia 
Ruchu Harcerskiego „ Czuwaj” 2004 – 2014” oraz pamiątkowy długopis. Przedstawiciele  
naszego Kręgu też wzięli udział w tym spotkaniu umilając piosenką czas oczekiwania na 
rozpoczęcie uroczystości.

Red. dh Zosia Strzybny phm

Doroczne święto naszych Druhen "Dzień Kobiet"

Dnia 12 marca 2014 roku w Willi Fitznera odbyła się zbiórka 
Instruktorskiego Kręgu Seniora. Prowadzący,  dh Karol Milbauer serdecznie powitał 
zebranych i zaproponował piosenkę. Komendant Marian Cichoń powitał gości w osobach v-
ce Prezydenta naszego Miasta hm  Henryka Ptasznika, Aleksandra Trzaskę / Masztalskiego
/ ,  muzyka - Bogdana Wantułę oraz druhny i druhów naszego kręgu.
Z okazji obchodzonego 8 marca Dnia Kobiet złożył serdeczne życzenia wszystkim 
przedstawicielkom płci pięknej a druhowie wręczyli paniom czerwone róże. Pan Prezydent 
Ptasznik również życzył wszystkim druhnom zdrowia, pomyślności i spełnienia marzeń. Dh
Karol krótko przedstawił historię obchodów Dnia Kobiet na świecie i zagrał na pianinie 
melodię „ Czerwone róże „ Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna przygotowana 
przez zastęp III.. Udział w tej części wzięli artyści światowej sławy, w których wcielili się 
członkowie zastępu III. Przedstawiono  więc : Charlie Chaplina, Eugeniusza Bodo, Hankę 
Ordonównę, Gary Coopera, Marylę Rodowicz, Elvisa Presleya i Telly Savalasa. Przebój 
„ Una canzona „ - na gitarze pięknie zagrał dh Andrzej Chmielowski. Imprezę uświetnił 
Aleksander Trzaska, który rozbawił wszystkich dowcipami nie tylko o Masztalskim. Pan 
Bogdan Wantuła zagrał i zaśpiewał kilka znanych przebojów. Nie obyło się bez popisowej 
piosenki dh-a Komendanta, który w meksykańskim stroju odśpiewał „ Carambę „.
Po poczęstunku były wspólne śpiewy i rozmowy. Na zakończenie utworzono harcerski krąg.
Red. dh Urszula Mrozek 
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Zbiórka zastępu V

Dnia 18 lutego 2014 r.  członkowie zastępu V HIKS,  spotkali się u dh-ny 
Danusi. Oprócz członków zastępu obecni byli również dh Komendant Marian, dh Marian 
Szołtysik i dh Andrzej.  Tematem zbiórki była „ Historia mojej drogi harcerskiej”. 
Członkowie opowiadali o swoim harcerskim życiu , którego początki u niektórych sięgały 
1948 roku. Oglądaliśmy również zdjęcia, pamiątki, pierwsze książeczki  harcerskie i 
wspominaliśmy dzień wstąpienia w szeregi HIKS - u.  Podsumowaliśmy nasz udział w 
pracy Kręgu w 2013 roku i zapoznaliśmy się z planem pracy na rok 2014.  Spotkanie 
rozbrzmiewało piosenką harcerską, do której przygrywał nam dh Andrzej – przyjaciel 
naszego zastępu.  Przed kończącym zbiórkę kręgiem zostało rzucone hasło – temat do 
przygotowania na kwietniowe popisy  zastępów.
Red. dh-na Zosia phm

Rada Kręgu

Dnia 4.02.2014 roku u dh-ny Zosi spotkała się Rada HIKS w składzie : dh 
hm Marian Cichoń,

dh-na   hm Róża Dykta, dh-na pwd Bożena Lipka, dh Karol Spałek i dh-na phm Zofia 
Strzybny.

Rada Kręgu   1.   podsumowała realizację planu pracy w roku 2013,
2.  przyjęła raport finansowy za 2013 rok
3.  zatwierdziła plan pracy na rok 2014.

Ustalono również terminy i tematy zbiórek zastępów w miesiącu lutym.

Red. phm Zofia Strzybny

Spotkanie pokoleń w Parku Tradycji

Dnia 17 stycznia 2014 roku w Parku Tradycji w Michałkowicach z 
inicjatywy i pod patronatem  Prezydenta Miasta Jacka Guzego, odbyło się 
spotkanie organizacji pozarządowych. W spotkaniu udział wzięli: Prezydent Miasta 
Jacek Guzy, w-ce prezydent  hm Henryk Ptasznik, harcerze Hufca Siemianowice Śl, Śląskie
Stowarzyszenie Kulturalne Osób Niepełnosprawnych  oraz nasz Harcerski Krąg Seniora. 
Celem spotkania było przekazanie wiedzy ludziach i  historii  naszego miasta i ich 
znaczenia dla historii w walce o polskość Śląska. Na wstępie obejrzeliśmy film reklamujący 
nasze miasto pt. „ Siemianowice - dobre bo śląskie . Następnie kierownik promocji miasta 
Wojciech Kempa zabrał głos na temat znaczenia
historii dla miasta, wspominając bohaterów walki o polskość Śląska. Jednym z nich był 
podpułkownik Tadeusz Majcherczyk – Zdan, którego historię życia poznaliśmy z relacji 
jego córki a naszej koleżanki Danusi Wyrwik, oglądając film z cyklu siemianowiccy 
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dowódcy. Po projekcji filmu głos zabrał Prezydent Jacek Guzy, który podkreślił rolę 
integracji seniorów z młodzieżą w kontynuowaniu i przekazywaniu tradycji historycznych. 
Kierownik Parku Tradycji zapoznał nas z działalnością obiektu i przedstawił program 
kulturalny na najbliższe dni.
Dalszą część spotkania wypełniły wspólne rozmowy i śpiewy przy kawie i ciasteczku w 
karczmie "Barbórka", do których przygrywali jak zwykle druhowie Tadek, Karol i Andrzej 
oraz dh-na Bożena i dh-na Agnieszka Syma. Spotkanie zakończył tradycyjny krąg.
Red. dh-na Zosia phm 

Spotkanie "Wigilijne 2013" Kręgu

Nowy Rok 2014 powitaliśmy 9 stycznia 2014 roku w Zameczku w 
Michałkowicach. W spotkaniu tym wziął również udział w-ce prezydent 
miasta  dh Henryk Ptasznik. Dh Marian Cichoń powitał zebranych i złożył życzenia 
noworoczne. Część artystyczną przygotował zastęp III, który wystawił „Jasełka” z własnymi
tekstami dotyczącymi życia naszego kręgu. Po burzliwych owacjach dla wykonawców 
„ Jasełek „, przy akompaniamencie dh-a Tadka, Karola i Andrzeja   przystąpiliśmy do 
kolędowania prowadzonego przez dh-nę Bożenę i dh-a Karola Spałka. Po kolacji wigilijnej 
przeszliśmy do piosenek harcerskich. Miłym i pełnym humoru akcentem wieczoru był 
występ „Masztalskiego”- Aleksandra Trzaski, który wraz z żoną Teresą przybył na nasze 
spotkanie. Zostali Oni honorowymi członkami  naszego Kręgu i udekorowani chustami 
Czarnych Diamentów. Spotkanie oficjalne zakończył tradycyjny krąg.
Red. dh-na Zosia Strzybny phm 

Spotkanie członków Kręgu z Panem Prezydentem Miasta

Spotkanie z Prezydentem
Na zaproszenie Prezydenta miasta Siemianowice Śl. Pana Jacka Guzego, krąg 

nasz spotkał się z nim w Willi Fitznera dnia 16 grudnia 2013 roku. Po 
obejrzeniu krótkiego filmu pt. „ Ojczyzna” przedstawiającego czasy początków naszego 
państwa po uzyskaniu niepodległości, poprzez rządy Piłsudskiego do dzisiejszych 
obchodów Dnia Niepodległości w Siemianowicach Śl., Z inspiracji Pana Prezydenta 
spotkanie to przebiegło pod hasłem potrzeby przekazywania młodzieży postaw 
patriotycznych przez starsze pokolenia. Zabierający głos w dyskusji stwierdzili, że 
Siemianowice mają bogatą historię patriotyczną tworzoną przez naszych mieszkańców. 
Wywodzący się z Siemianowic tacy patrioci jak : Wojciech Korfanty, porucznik Walenty 
Fojkis, podpułkownik Tadeusz Majcherczyk – Zdan, podporucznik Karol Gajdzik, 
pułkownik Jan Emil Stanek, hm Ryszard Kot, hm Stanisław Dykta, swoją patriotyczną 
postawą znacznie zasłużyli się na tym polu dla naszego miasta. Tak więc bez względu na 
przekonania trzeba kultywować tę historię poprzez masowe imprezy, wzbudzając 
zainteresowanie wśród mieszkańców miasta oraz młodzieży. Aby poprawić tą sytuację, Pan 
Prezydent Jacek Guzy zaproponował wspólne spotkanie naszego Kręgu z młodymi 
harcerzami. Dla urozmaicenia ma wystąpić zespół „Szpas” który to przedstawi nam swój 
śpiewjący tryptyk górniczy a my swoje harcerskie piosenki i wspomnienia. W dalszej 
dyskusji poruszono również problem braku pomieszczeń dla szerzenia kultury. Niszczejące 
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kino „Tęcza” zdaniem Pani Barnaś, mogłoby pomieścić dużą grupę osób bo Willa Fitznera, 
Centrum Kultury czy Park Tradycji to za małe i zbyt kosztowne pomieszczenia. Aby móc 
korzystać z tych placówek i otrzymywać zniżki, Pan Prezydent zaproponował nam abyśmy 
wystąpili do Urzędu Miasta z prośbą o Patronat. Dyskusja przerywana harcerskimi

piosenkami, do których przygrywali druhowie Tadeusz, Karol i Andrzej, przebiegała w 
miłej atmosferze.
Red. phm Zosia Strzybny

    Wigilia w Hufcu Siemianowice Śl.

Dnia 14 grudnia 2013 roku wieczorem rada naszego kręgu została  
zaproszona  na wieczerzę wigilijną do  Hufca Siemianowice Śl.  Spotkanie odbyło się w 
budynku Liceum I w Siemianowicach Śl.  W spotkaniu udział wzięli członkowie Rady 
Hufca. Przy poczęstunku, świecach i w miłej atmosferze spędziliśmy uroczy wieczór 
śpiewając wspólnie z młodzieżą kolędy przy akompaniamencie gitar .
Fotorep. dh Zosia phm

Walne zebranie  SRH Czuwaj

Dnia 14 grudnia 2013 r część naszego Kręgu została zaproszona na 
walne zebranie Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj „ w Ośrodku 
Harcerskim w Chorzowie aby swoim śpiewem urozmaicić spotkanie.  Zebranie 
prowadził hm Janusz Woźniak. Po
wręczeniu odznak i legitymacji SRH Czuwaj nowym członkom ,zebrani wysłuchali 
sprawozdania z działalności rocznej Zarządu Stowarzyszenia, sprawozdań Komisji 
Rewizyjnej i Komisji Finansów  SHR.  Prowadzący  ogłosił dzień 14.grudnia 2013 roku 
dniem inauguracyjnym programu obchodów 10- lecia SRH Czuwaj.   Komendant Chorągwi
Śląskiej hm Andrzej Lichota przedstawił koncepcję powołania muzeum historii harcerstwa 
na Śląsku w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. Puchar i nagrodę dla najlepszego hufca w 
roku 2013 otrzymał Hufiec Częstochowy.  Następnie przedstawiono harmonogram pracy 
Zarządu SHR na 2014 rok. Po dyskusji przyjęto sprawozdania i harmonogram pracy. 
Zatwierdzono również nowy Statut Stowarzyszenia. Nasz komendant dh Marian Cichoń 
podziękował Zarządowi SHR-u za dobrą współpracę wręczając chusty naszego Kręgu dh 
Woźniakowi i dh Lichocie. W przerwach między sprawozdaniami śpiewaliśmy piosenki 
harcerskie przy akompaniamencie dh-ny Bożeny i dh-a Andrzeja. Zebranie zakończył 
harcerski krąg, a po nim życzenia świąteczne i noworoczne, dzielenie się opłatkiem i obiad 
wigilijny oraz kolędy.
Red.dh-na Zosia phm
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Barbórka 2013

Barbórka w 2013 roku.

Jak zwykle w grudniu, nasz Harcerski Krąg Seniora spotkał się w 
Michałkowickim „ Zameczku”  na obchodach górniczego święta. Spotkanie 

odbyło się tym razem 9-tego dnia tegoż miesiąca o  godz. 18.00. 
Oprawę artystyczną przygotował zastęp II druhny hm Basi Filus. Druhny i druhowie  w/w 
zastępu ciekawie opowiadali o patronce górników Św. Barbarze i tradycjach związanych z  
obchodami „ Barbórki „. Z nostalgią wspominali o odchodzących w przeszłość kopalniach z 
naszego terenu. Z akompaniamentem dh,dh Marcelego i Tadka oraz Bożeny, Karola i 
Andrzeja odśpiewali wiązankę górniczych pieśni, znanych nam i tych zupełnie 
nieznanych.   Mieliśmy  wrażenie, że śpiewa wspaniały chór, bo wykonanie było 
perfekcyjne. Pozostali członkowie ochoczo dołączyli do śpiewu. Wszyscy uroczyście 
odśpiewaliśmy też hymn górników.  Po części oficjalnej nastąpiła część towarzyska, w 
której rozmowom i śpiewom harcerskich  piosenek nie było końca. Biesiadowaliśmy przy 
tradycyjnych śląskich krupniokach, salcesonie i żurze. Na zakończenie utworzyliśmy 
harcerski  krąg i w dobrych humorach rozstaliśmy się, umawiając się na spotkanie za 
tydzień w Willi Fitznera.                                                                                                                        
red. dh-na Urszula Mrozek
A oto co zatrzymały w kadrze swoich kamer dh.dh. Gizela, i Zosia

Swięto Niepodległości 2013r.

Członkowie HIKS spotkali się w restauracji "Laura", aby uczcić 95 rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Na rozkaz Komendanta Kręgu dh. hm. 
Mariana Cichonia "zbiórka zastępami"- wszyscy stanęli w szyku i tak przywitaliśmy 
szczególnych gości - Prezydenta Miasta Siemianowice Śl. Pana Jacka Guzego, przybyłego 
na naszą uroczystą zbiórkę wraz z Kierownikiem Referatu Promocji Miasta Panem 
Wojciechem Kempą. Po przyjęciu raportów od zastępowych, Komendant HIKS złożył 
raport Prezydentowi, poczet sztandarowy wciągnął na maszt biało-czerwoną flagę, po czym
odśpiewano hymny - państwowy i harcerski. Następnie dh. hm. Róża Dykta odczytała  
Rozkaz specjalny , podpisany przez Komendantkę Hufca Siemianowice dh. hm. Agnieszkę 
Symę, o nadaniu Harcerskiemu Instruktorskiemu Kręgowi Seniora w Siemianowicach 
Śl.nazwy "Czarne Diamenty" oraz rozkaz dotyczący zmian na stanowisku zastępowego 
Zastępu III  im. Orła Białego, t.j. rezygnacji dh. pwd.  Bożeny Lipki i mianowania dh hm. 
Karola Spałka. Część oficjalną zakończyły podziękowania dla dh. Bożeny za dotychczasową 
pracę oraz wręczenie gościom i wszystkim członkom HIKS  chust, z nadaną Kręgowi 
nazwą. Powagę i podniosłą atmosferę spotkania uświetnił występ  Zastępu V  im. A. 
Ma  łkowskiego dh.phm. Zosi Strzybny, w którym rys historyczny zmagań Polaków w walce 
o niepodległość, udręczonej niewolą  Ojczyzny, przeplatany był wierszami i pieśniami 
patriotycznymi, wojskowymi i harcerskimi , a odśpiewana przez wszystkich na stojąco Rota
i zapalenie światełka pamięci - nadały widowisku szczególny wymiar.  I tak już do końca tej 
wyjątkowej zbiórki , zakończonej tradycyjnie - kręgiem, towarzyszył nam nastrój radosnego
patriotyzmu.
dh.Grażyna pwd.
  

22

http://im.a.ma/
http://im.a.ma/


Zbiórka zastępu V

Dnia 5 listopada 2013 roku w mieszkaniu dh dh Anderków odbyła się 
zbiórka zastępu V. Tematem zbiórki były przygotowania programu na zbiórkę 
Kręgu z okazji "Dnia Niepodległości". Wśród zaproszonych gości byli  
Komendant hm Marian Cichoń oraz dh Tadeusz, który grą na akordeonie, 
wspomagał nasze śpiewy.  Zbiórka przebiegała w tak miłej atmosferze, że 
nawet dh Emil odważył się zagrać w duecie  z dh-em Tadeuszem.  Zbiórkę 
zakończył tradycyjny krąg.
Redakcja i foto dh Zosia phm

Powrót do tradycji
Obchodami święta latawca i kartofla członkowie naszego kręgu powrócili do 

dawnej tradycji. W piątek dnia 11 października  2013 r. na 
strzelnicy miejskiej w Siemianowicach, przy ognisku, świętowali  jak dawniej, 
puszczając latawce i piekli  kartofle na ogniu.  Bez mała 50 dorosłych już zuchów i 
harcerzy bawiło się montowaniem  kolorowych latawców,  jaskółek oraz  puszczaniem ich 
w powietrze.  Rozbrzmiewała zuchowa piosenka. Mini śpiewniki przygotowane przez 
prowadzące zbiórkę druhny, Celinę i Gizelę ułatwiły śpiewanie. Druhowie, Karol i Andrzej 
dzielnie przygrywali na gitarach.  Gawędę na temat : " Z latawcem przez stulecia" wygłosiła 
druhna Celina. Ciekawie dobrany przerywnik "...dmuchawce, latawce, wiatr. Daleko z 
betonu świat, jak porażeni, bosko zmęczeni .Posłuchaj muzyka na smykach gra. La,la,la 
la,la,la,la. " łączył poszczególne fragmenty zbiórki. Drugą część poświęcono " 
ZIEMNIAKOWI" Wysłuchaliśmy około 10 utworów poświęconych pospolitemu u nas 
"Kartoflowi" , z tego dwie pozycje to własne ballady o ziemniaku { napisały Irena i 
Grażyna }. Rozbawił nas ten maraton ziemniaczanej poezji. Spotkanie w końcowej fazie 
przybrało formę biesiady przy smacznym żurku przygotowanym dla nas przez druha Jasia 
oraz doskonale upieczonych w ognisku ziemniakach przez Kazika.Nad paleniskiem czuwał 
Marian Sz. , o napoje zadbała Danusia, a nad całością czuwał nasz niezawodny Komendant 
druh Marian Cichoń. Kręgiem pożegnalnym zakończono to bardzo wesołe spotkanie. Do 
godziny 20.30 piosenki harcerskie przy dogasającym ognisku śpiewali wytrwali seniorzy 
wraz z gitarzystą druhem Andrzejem.
Red. dh. Gizela Kośny hm

Wycieczka do Olkusza.

No i zaliczyliśmy kolejną wycieczkę przy pięknej, słonecznej 
pogodzie. 5 października 2013 roku wybraliśmy się do Olkusza,
miasteczka położonego w sercu Jury Krakowsko Częstochowskiej. Na 
urokliwym olkuskim rynku poznaliśmy historię tego miejsca zwanego 
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„Srebrnym Miastem”, za sprawą sięgających średniowiecza tradycji górnictwa 
srebra i ołowiu. Zwiedziliśmy bazylikę św. Andrzeja, której strzelista, gotycka 
sylwetka od wieków góruje nad miastem. Jej najcenniejszym zabytkiem jest 
poliptyk z końca XV wieku, jeden z czterech takich ołtarzy w Polsce. 
Podziwialiśmy również renesansowe organy, które jako jedne z nielicznych w 
Europie zachowały oryginalny mechanizm i większość piszczałek. Jest tam 
również lilijka harcerska zawieszona w 70 rocznicę powstania harcerstwa na 
Ziemi Olkuskiej.Wędrując po średniowiecznej starówce dotarlismy na Stary 
Cmentarz gdzie byliśmy świadkami odsłonięcia pomnika Petera Westena – 
budowniczego olkuskiej fabryki naczyń emaliowanych. Na tym samym 
cmentarzu spoczywa bohaterski Włoch, pułkownik Francesco Nullo, który 
poległ w bitwie pod Krzykawką podczas Powstania Styczniowego. W muzeum 
zapoznaliśmy się ze zbiorami regionalnymi minerałów i skamieniałości. W 
pobliskim Rabsztynie podziwialiśmy zamek, jeden z ciekawszych Orlich 
Gniazd. Będąc tak blisko nie omieszkaliśmy wstąpić na Pustynię Błędowską . 
Aby strzepnąć z siebie piasek pustyni , zatrzymaliśmy się w Jaroszowcu. Tam 
po posiłku część wycieczki używała kąpieli w pięknym basenie, część poszła na
grzyby, a reszta wybrała się na zwiedzanie miasteczka. Wędrując uliczkami 
Jaroszowca dotarliśmy do starego kościółka harcerskiego, w którym odbywają
się co roku zakończenia rajdów harcerskich. Ci którzy poszli na grzyby wrócili 
z pięknymi zbiorami. Wszyscy więc zadowoleni zasiedli przy ognisku aby 
pośpiewać przy dźwiękach gitary, posilić się kiełbaską z rożna i powspominać 
ciekawe wycieczkowe i obozowe chwile.
Po tradycyjnym kręgu wróciliśmy zadowoleni do domu.
Foto-Red. phm Zosia Strzybny

Pożegnanie lata 2013roku

„   Babie lato płynie z nieba...."

16 września 2013 roku spotkaliśmy się przy ognisku na strzelnicy, aby 
pożegnać lato i powitać jesień. Spotkanie rozpoczęliśmy minutą ciszy żegnając dh-nę 
Halinę Spałek, która odeszła na wieczną wartę. W krainę kolorowej jesieni wprowadził nas 
Zastęp I. Druhna Beata, przystrojona kolorowymi jesiennymi liśćmi, przybliżyła czas 
jesiennej zadumy, smakowania piękna barw poprzez fragmenty wierszy o jesieni. Wiersze 
deklamowały druhny naszego kręgu. Odbył się również mini konkurs dotyczący 
charakterystycznych obrzędów jesiennych. Była więc mowa o gromadzeniu zapasów przez 
ludzi i zwierzęta, o wspólnej pracy kobiet i dziewcząt wiejskich przy darciu pierza, tkaniu, 
przędzeniu i szatkowaniu kapusty. Wspomniano też wykopki i pieczenie ziemniaków. Dh-
na Beata przybliżyła również legendę o św. Marcinie i pieczeniu gęsi w północnej i 
zachodniej Polsce, precli na Pomorzu oraz rogali marcińskich w Poznańskiem.
Druga część konkursu dotyczyła przysłów o jesieni. Wstyd przyznać ale okazało się, że 
przysłowia przepowiadające jaka będzie zima są nam mało znane. Część oficjalną 
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zakończyła inscenizacja – Odlot ptaków, wykonana przez druhny Urszulę, Irkę, Gabrysię i 
Beatę. Oczywiście spotkanie przeplatane było piosenkami o jesieni, do których przygrywali 
nam niezawodni jak zawsze dh-na Bożena i dh Karol. Były również pieczone przy ognisku 
kiełbaski. Ognisko tradycyjnie zakończył harcerski krąg.

Red. phm dh Zosia

Capstrzyk z okazji 30 – lecia pomnika Harcerzy

Dnia 7 września 2013 roku pod Pomnikiem Harcerza w 
Katowicach odbył się capstrzyk z okazji 30 – lecia powstania 
pomnika. Uroczystość pod pomnikiem poprzedziła msza harcerska pod 
Wieżą Spadochronową, . Po mszy przeszedł pochód zuchów, harcerzy i 
delegacji państwowych i władz miasta Katowice, prowadzony przez orkiestrę 
policyjną pod Pomnik Harcerza na Rynku w Katowicach. Po licznych 
przemówieniach odbył się Apel Poległych i złożenie kwiatów pod pomnikiem. 
Kwiaty złożyli obecni goście, a ze starszyzny harcerskiej jedynie nasz 
Siemianowicki Krąg Seniora.
Red. phm Zofia Strzybny

Dorobek artystyczny naszej Druhny Ireny ( i jej męża)

Dnia 5 września 2013 r. o godz. 18.oo w Miejskiej Bibliotece Publicznej w   
Siemianowicach Śl. otwarto wystawę malarstwa i fotografii autorstwa Ireny i 
Brunona SKWARA  "Na płótnie i w obiektywie ". Na uroczystości otwarcia nie 
zabrakło nas, przyjaciół z Harcerskiego Instruktorskiego Kręgu Seniora. Przepełnione
ciepłem i nostalgią obrazy Pana Brunona są dowodem  na pozytywne  przeobrażanie  
efektów terapii zdrowotnej w pasję, brawo Panie Brunonie, tak trzymać. Jesteśmy 
także pełni uznania dla dh. Ireny za zdjęcia na których utrwaliła urokliwe zakątki 
Siemianowic, Bytkowa, za poezję z którą często spotykaliśmy się  na zbiórkach 
Kręgu Seniorów ZHP . Trzymamy kciuki  za Twoją poetycką wenę. Były upominki i 
kwiaty od przyjaciół a od nas harcerzy gratulacje i kilka wesołych harcerskich 
piosenek. Załączone zdjęcia dokumentują  sukces  Ireny i Brunona.  Gizela.
Dh. Gizela Kośny hm.
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Pożegnanie

Z wielkim żalem i smutkiem  zawiadamiam, że zmarła nasza 
koleżanka dh. Halina Spałek. Pożegnanie zmarłej odbędzie się w 
dniu 31 sierpnia o godz. 10-tej w kościele parafialnym w 
Zychcicach.

Administrator strony HIKS

Biwak Technik Harcerskich

W dniach 21-23 VI 2013 w parku Pszczelnik odbywał się Biwak
Technik Harcerskich młodzieży harcerskiej Hufca w 
Siemianowicach Śl. pod patronatem Prezydenta Miasta 
Siemianowice Śl., Komendanta Chorągwi Śląskiej ZHP oraz 
gazetki Życie Siemianowic. Była to impreza kończąca Rok Harcerski 
2012/2013 . Na inaugurujące biwak ognisko został zaproszony nasz Krąg 
aby wspólnie pośpiewać i wzajemnie nauczyć się piosenek. Spędziliśmy więc
mile kolejny wieczór integrując się z młodzieżą harcerską.
Red.dh-na Zosia Strzybny phm

 

Ognisko – Harcerskich wspomnień czar

Ognisko, które odbyło się 18 czerwca 2013 roku poświęciliśmy 
wspomnieniom naszej młodości, a że przypadała ona na okres 
PRL-u  było to również wspomnienie tamtych czasów. 
Przypomnieliśmy sobie o pochodach pierwszomajowych, o odbudowie 
zniszczonej wojną Stolicy, o górnikach z Wincentym Pstrowskim na czele, o 
tamtejszych sukcesach sportowych, o działalności harcerskiej, obozach i 
zlotach takich jak Zamonit, Klimczok, Frombork. Ciekawe były spostrzeżenia 
o reglamentacji towarów  i systemu kartkowego. Jak się okazało , dużo jeszcze
o tamtych czasach pamiętamy.
Nie zapomnieliśmy wspomnieć również o naszych przeżyciach szkolnych, 
maturze i pierwszych miłościach. Wspomnienia przeplatane były aktualnymi 
piosenkami tamtych czasów.
Powspominaliśmy PRL nie dlatego, że tęsknimy za komuną ale za naszymi 
młodymi latami, które tak szybko minęły i chociaż były to czasy trudne, 
czasem wesołe, czasem smutne, my tu jesteśmy nadal bo tu jest nasza 
Ojczyzna !
Red. dh Zosia Strzybny phm
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 Jak za dawnych lat - Spotkanie Kręgów przy ognisku

W dniu 8.06.2013 r. w uroczej Leśniczówce w Panewnikach,  grupa  
naszego Kręgu spotkała się przy ognisku z Katowickim Kręgiem Seniora 
( dawny hufiec Katowice – Ligota ) , . Spotkanie instruktorskie odbyło się pod hasłem
„ Wiosna, znów nam ubyło lat „. Gospodarze zapoznali nas ze swoją działalnością, było to 
ich piętnaste spotkanie. Dh Marian został poproszony o rozpalenie ogniska. Przedstawił 
również historię naszego Kręgu. Otrzymaliśmy w prezencie śpiewniki tego spotkania ze 
zdjęciem katowickiego Kręgu.  Spędziliśmy mile i sympatycznie trzy godziny przy ognisku 
śpiewając piosenki harcerskie, słuchając gawędy o wiośnie i posilając się kiełbaską z 
ogniska. Na pożegnanie  dh Komendant zaprosił członków Kręgu katowickiego na nasze 
ognisko w dniu 18.06.2013r.
Red. Dh Zosia phm

Wycieczka na Orawę – szlakiem budownictwa ludowego

Trzy dni z widokiem na słoneczne Tatry -  cóż piękniejszego można 
sobie wymarzyć. A do tego humor, śpiew i roześmiane 
towarzystwo. Tak spędzaliśmy czas na Orawie w dniach 31.V. - 
2.VI. 2013r.
Zwiedziliśmy :  Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej gdzie znajduje
się 21 ekspozycji obrazujących życie ludzi z różnych warstw społecznych 
Orawy.  Zobaczyliśmy : Renesansowy zamek w Suchej Beskidzkiej, nazywany 
Małym Wawelem, ze względu na podobieństwo / zwłaszcza dziedzińca / -  
magnacką rezydencję kolejnych właścicieli dóbr suskich takich jak : 
Castiglione – Suskich, Komorowskich, Wielopolskich, Branickich i 
Tarnowskich. W Łopusznej u stóp Gorców dawną siedzibę szlacheckich 
patriotycznych rodzin Lisickich,Tetmajerów i Lgockich . Dwór Moniaków / 
skansen / z wnętrzami archaicznymi, kurnymi z XVII w. Chałupy i zagrody z 
wszelkimi dobrze zachowanymi cechami budownictwa tradycyjnego, 
zaopatrzone w przedmioty i sprzęty codziennego użytku oraz z ekspozycją 
ukazującą stroje codzienne i odświętne  Orawiaków. Poznaliśmy dawne 
wiejskie zakłady przemysłowe takie jak :  olejarnia, folusz – miejsce do 
spilśniania sukna czyli materiałów wełnianych, tartak   i XIX wieczną orawską
kuźnię z miechem i piecem kowalskim. W muzeum Orkana w Rabce 
obejrzeliśmy zgromadzone eksponaty przedstawiające kulturę ludową górali 
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oraz największy w Polsce zbiór świątków ludowych. Większość eksponatów 
została wykonana przez twórców ludowych Podhala, Orawy i Gorców. 
Poznaliśmy urok XV wiecznych drewnianych kościółków, między innymi pw. 
św. Michała Archanioła w Dębnie, który  jest na Liście Światowego 
Dziedzictwa UNESCO oraz Sanktuarium Maryjne z figurką Matki Boskiej 
Ludźmierskiej zwanej Gaździną Podhala. Wspominaliśmy Janosika  wchodząc
na  ruiny zamku w Czorsztynie i na zamek w Niedzicy. Byliśmy też na Słowacji
zwiedzając  najsurowszy zakon w kościele rzymskokatolickim - Klasztor 
kartuzów / 1320-1567/ i kamedułów /1711-1782/ zwany Czerwonym 
Klasztorem. Wycieczkę zakończyliśmy na dawnym zamku biskupów 
krakowskich w Lipowcu gdzie posililiśmy się kiełbaską z rożna. Przez cały czas
towarzyszyła nam góralska i harcerska piosenka, nad którymi dominowała 
„ Orawa „ i „ Jaworina „ śpiewane przez dh-ny Krysię, Teresę, Basię i Grażynę.
Dziękujemy dh-nie Basi za zorganizowanie wycieczki i wprowadzenie nas w 
urokliwy świat orawskiej ziemi.
Redakcja i foto  dh Zosia Strzybny phm

Spotkanie z poetą

15 maja 2013 r. w Bibliotece Miejskiej w Siemianowicach Śl. odbyło się 
spotkanie z poetą Sławomirem Przybyłowskim, w którym uczestniczyli również 
członkowie naszego Kręgu.
Dh hm Sławomir Przybyłowski urodził się w 1933 roku na Wileńszczyźnie. Po Liceum 
Pedagogicznym ukończył Wydział Pedagogiczno - Psychologiczny Uniwersytetu 
Warszawskiego. Od 1956 roku związany z Ziemią Śląską, a od 1976 roku ze szkolnictwem 
górniczym. Instruktor ZHP. Mieszka obecnie w Chorzowie. Interesuje się rzeźbą w 
drewnie, malarstwem olejnym, korzenioplastyką.
Wiersze pisze od wczesnej młodości. Należy do Klubu Literatów przy Zarządzie Okręgu 
ZNP w Katowicach. Jest również członkiem grupy literackiej „ Gronie „im. E. Zegadłowicza 
w Żywcu.
W swoim dorobku ma pięć tomików wierszy:
1. „ Stwory „
2. „ Pisane słońcem i deszczem”
3. „ Za oknem zmierzch „ – dedykowany Mamie
4. „ Witraże mojego ogrodu „
5. „ Alfabet nadziei „
W wierszach swych umieścił historię i przemyślenia całego swojego życia.
Wiersze przeplatane były piosenkami harcerskimi, do których przygrywał dh Karol. 
Spotkanie zakończył tradycyjny harcerski krąg.
Fotoreportaż dh. Zosia S. phm
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Popisy zastępów

Dnia 16 kwietnia 2013 roku Krąg Seniora spotkał się w Restauracji 
„ Laura „. Tematem spotkania były coroczne popisy zastępów.  Na wstępie dh 
Komendant wręczył legitymacje członkowskie 6 członkom Kręgu.
Zastęp I dh-ny Róży  i  Zastęp V  dh-ny Zosi  poruszył podobny temat 
dotyczący Śląska i Ślązaków.  Zastęp III  dh-ny Bożeny przedstawił temat 
morski , a  Zastęp II  dh-ny Basi umilał nam czas wesołymi piosenkami. 
Komisja oceniająca występy była jednoosobowa -  dh Edward Łokieć.  Dh 
Edward wyróżnił  zastępy I i V ze względu na aktualny temat dając jednak 
pierwszeństwo Zastępowi V. Popisy zakończył wspólnie odtańczony Trojak. 
Przez całe spotkanie przewijały się piosenki śląskie, morskie i harcerskie, do 
których przygrywali na akordeonach druhowie Marcel i Tadek, a na gitarach 
druhowie Andrzej i Karol. Oficjalne spotkanie zakończył tradycyjny krąg, 
który jednak / jak zwykle / nie zakończył wspólnej zabawy i śpiewania.
I jeszcze raz spędziliśmy razem niezapomniany wieczór.

Red. dh Zosia phm

Dzień Kobiet 2013 r.

W marcu 2013r.  w Willi Fitznera zebrali się członkowie naszego kręgu 
aby świętować Dzień Kobiet. Zebranych powitał Komendant Kręgu dh hm. Marian 
Cichoń.  Złożył  wszystkim kobietom tradycyjne życzenia, a druhowie rozdali Paniom 
kwiaty i odśpiewali okolicznościową piosenkę. Dh Jurek przygotował słodką niespodziankę 
dla kobiet w postaci  dwu dużych tortów.  Tradycyjne panowie też skorzystali z okazji. W 
części artystycznej wystąpili zaproszeni goście : Ślązak Roku -  Szymon Wróbel z rodziną, 
Młodzieżowy Zespół Artystyczny z Domu Kultury „Jordan”, Martyna Nibisz oraz 
siemianowicki bard – Eugeniusz Szwarcer. Występy gości przeplatano piosenkami 
harcerskimi, do których przygrywali   druhna Bożena i druhowie : Andrzej, Karol i Tadek . 
Nad całością czuwał   dh Marian. Spotkanie zakończył tradycyjny krąg, jednak jeszcze 
długo potem rozbrzmiewała harcerska piosenka.
dh. Zosia S. phm 

„ Wicek i Gromek – o dwóch takich co ukradli serca „

Kontynuując obchody Dnia Myśli Braterskiej, znikoma / a szkoda /
część naszego Kręgu na czele z dh-em Marianem Cichoniem hm, 
spotkała się 24 lutego 2013 r. z grupką harcerzy Hufca Siemianowice 
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Śl. w Muzeum Miejskim w Siemianowicach Śl. W spotkaniu pod 
hasłem „ Wicek i Gromek – o dwóch takich co ukradli serca „ wzięli udział 
również z-ca Prezydenta Miasta  Siemianowice Śl. dh hm Henryk Ptasznik, 
przewodniczący Komisji Historycznej Chorągwi Śląskiej ZHP dh hm Krzysztof
Witkowski, kierownik. działu imprez Centrum Kultury w Siemianowicach Śl. 
Anna Jakubowska, komendant Hufca Siemianowice dh-na hm  Agnieszka 
Syma  oraz grupka młodzieży harcerskiej Hufca Siemianowice Śl.
Rok 2013 został ogłoszony rokiem Felikowskiego –patrona harcerstwa 
polskiego, dlatego prowadzący dh Mirosław Salisz pwd wybrał do prezentacji 
dwóch przedstawicieli harcerstwa, którzy służyli Ojczyźnie i za nią zginęli :- bł.
Stefan Wincenty Frelichowski – komendant Starszoharcerskiego Zrzeszenia 
Kleryków ZHP pełniąc służbę duszpasterską i hm Józef Skrzek jako oficer 
rezerwy Wojska Polskiego prowadzący działalność z tajnym harcerstwem w 
czasie II wojny światowej. Miłym akcentem było zaproszenie obecnych do  
odczytywania i składania na symbolicznym ognisku myśli braterskich, które 
zawierały sentencje wybitnych znanych ludzi na temat przyjaźni. Wśród osób 
zabierających głos był dh K. Witkowski, który między innymi jeszcze raz 
zaznaczył udział naszego Kręgu w imprezach Chorągwi Śląskiej wręczając list 
dziękczynny na ręce druha Mariana Cichonia. Kończącym akcentem było 
udekorowanie trójki harcerzy srebrną i złotą  odznaką za zasługi dla Hufca 
ZHP w Siemianowicach. Wynikiem przekazywania sobie myśli braterskich 
była myśl zorganizowania, w ramach integracji seniorów z młodzieżą, 
wspólnego spotkania , na którym wymienilibyśmy się piosenkami. Spotkanie 
zakończył wspólny krąg.

Red. Zofia Strzybny phm.

"Dzień Myśli Braterskiej" 

Kominek harcerski  „ Tym ...z pomnika „ spotkanie dnia 22 lutego 
2013 r.
30 lat temu  -  4 września 1983 roku odsłonięto w Katowicach pomnik  autorstwa 
Zygmunta Brachmańskiego, poświęcony Harcerzom Śląskim, którzy oddali życie za 
Ojczyznę podczas II wojny światowej. W Dniu Myśli Braterskiej 22 lutego 2013 roku w 
Bibliotece Śląskiej w Katowicach odbył się Kominek Harcerski pod hasłem „ Tym...z 
pomnika „ W  spotkaniu tym udział wzięli: młodzież harcerska, seniorzy a także władze 
chorągwi śląskiej z druhem Komendantem hm. Andrzejem Lichotą na czele. Obecni 
również byli: gospodarz obiektu prof. zw. dr hab. phm. Jan Malicki, twórca pomnika 
Zygmunt Brachmański i hm. Grażyna Widera, która przybliżyła nam wiedzę o Wiosennym 
Spływie Odrzańskim. Kominek prowadził dh hm. Krzysztof Witkowski, który z okazji Dnia 
Myśli Braterskiej przesłał życzenia i myśli braterskie do wszystkich skautów i polskich 
harcerzy na całym świecie. Następnie zapoznał zebranych z historią powstania pomnika i 
osób uwiecznionych na nim. Między innymi jest tam 22-letni ćwik Ryszard Kot z 7 Drużyny
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Harcerzy w Michałkowicach, który zginął jako pierwszy harcerz w II wojnie światowej, w 
obronie kopalni „ Michał „. Całość ujął w słowach : ... Z Pomnika – jak z pękniętej, ale 
obronionej barykady, przemieniającej się metafizycznie w kształt  Krzyża Harcerskiego... 
wychodzą harcerskie postaci. Wychodzą ku życiu, by iść ku górze, ku ideałom, ku niebu, 
mimo, że wyobrażają Tych, co oddali życie za Ojczyznę... Oprawę wokalną ogniska 
zapewniała część naszego Kręgu z Komendantem dh-em hm. Marianem Cichoniem, której 
przygrywali gitarzyści dh Andrzej i dh Karol oraz akordeonista dh Marcel. Na spotkaniu 
odbyła się również  zbiórka na rzecz polskich harcerzy w Republice Białorusi. Akcja 
„Pomocna dłoń” zapewnia polskim harcerzom na Białorusi mundurki, materiały do 
prowadzenia drużyny i sprzęt harcerski. Kominek zakończył tradycyjny krąg.

Dh. Zosia Strzybny phm.

Zbiórka Zastępu III – go

W poniedziałek,  11 lutego 2013 r. członkowie Zastępu im. Orła 
Białego dh. Bożeny Lipki spotkali się w gościnnych progach domu 
dh.Fredzi . W zbiórce uczestniczył także Komendant Kręgu - dh hm. Marian 
Cichoń. Przy wtórze piosenki"Już rozpaliło się ognisko" zapłonęły drwa w 
kominku.  Po odśpiewaniu piosenki powitalnej głos zabrał Komendant Kręgu 
zapoznając obecnych z Planem Pracy Kręgu na 2013 rok . Tematem wiodącym
zbiórki było przygotowanie Zastępu do przypadającego w dniu 22  lutego br. 
Dnia Myśli Braterskiej, organizowanego w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. 
W trakcie zbiórki dh Komendant wręczył druhnom: Basi, Reginie i Grażynie 
legitymacje członkowskie HIKS. Przez cały wieczór panował radosny nastrój, 
a dh Karol intonował na gitarze nasze ulubione piosenki. Nie zabrakło 
również wspaniałego poczęstunku przygotowanego przez dh. Fredzię.
Zbiórkę zakończyliśmy tradycyjnie-kręgiem.

Red. dh pwd. Grażyna S.

Kolędowanie  

Dnia 10.01.2013 roku w  Willi  Fitznera w Siemianowicach zebrali się 
członkowie Towarzystwa Przyjaciół Siemianowic Śląskich oraz ich przyjaciele 
na wspólne kolędowanie. Nie mogło tam zabraknąć członków naszego Harcerskiego 
Kręgu Seniora, którzy piosenką harcerską chcieli jeszcze raz pożegnać druhnę Antosię 
Szandar. W części artystycznej wystąpiła młodzież  ZSOiZ oraz OHP, którzy wystawili  
przedstawienie „Jasełka na Śląsku”. A potem już były wspólnie śpiewane kolędy i piosenki 
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harcerskie, do których przygrywał Jacek Rzepczyk i nasi gitarzyści dh-na Bożena i dh 
Andrzej. Spotkanie zakończyło się wspólnym kręgiem harcerskim.
red. phm Zosia. 

 

Spotkanie opłatkowe 2012

We wtorek, dnia 8 stycznia 2013 r. Harcerski Instruktorski Krąg Seniora 
w Siemianowicach Śl. rozpoczął kolejny rok harcerskiej służby. Pierwsza w tym roku zbiórka 
Kręgu , tradycyjnie zwana "opłatkiem", miała miejsce w podziemiach Parku Tradycji w 
Michałkowicach, w gościnnych progach Karczmy  "Barbórka". Licznie przybyłych na spotkanie 
członków HIKS , a także gościa honorowego Komendanta Śląskiej Chorągwi dh. hm. Andrzeja 
Lichotę , powitał Komendant Kręgu dh hm. Marian Cichoń. Po odśpiewaniu przez zebranych 
piosenki powitalnej, Komendant Kręgu podziękował wszystkim za całoroczną, pełną 
zaangażowania pracę, dzięki której Krąg odnosi sukcesy nie tylko w najbliższym otoczeniu, ale jest 
znany nawet na forum krajowym. Szczególne zasługi w tym wspólnym dziele mają członkowie 
Rady Kręgu, skarbnik, kronikarz,administrator strony internetowej. Wszystkim obecnym 
Komendant  złożył serdeczne życzenia noworoczne i oddał głos gościowi honorowemu 
.Wystąpienie Komendanta Śląskiej Chorągwi dh. hm. Andrzeja Lichoty także pełne było 
podziękowań, pochwał i słów uznania dla członków HIKS za kontynuację najlepszych tradycji 
harcerskich, za radość i uśmiech wnoszone w działalność Śląskiej Chorągwi. Dh hm.Andrzej 
Lichota wspomniał również o wielkich wydarzeniach czekających w tym roku Śląską Chorągiew 
jak m.in. przypadające na 3 września 30-lecie odsłonięcia Pomnika Harcerzy w Katowicach. 
Bardzo miłym akcentem, oprócz złożenia życzeń, było przekazanie przez Komendanta Chorągwi 
wszystkim obecnym znaczków z lilijką wtopioną w wizerunek orła, upamiętniających przyjęcie 
przez Prezydenta RP honorowego protektoratu nad ZHP. Część artystyczną zbiórki przygotował i 
poprowadził dh phm. Tadek Zdechlikiewicz.  Przygotowany przez niego program artystyczny 
dotyczył oczywiście Świąt Bożego Narodzenia i związanych z nimi tradycjami. Spotkanie 
ubarwiały wspólnie śpiewane najpiękniejsze polskie kolędy, przeplatane przysłowiami  a także 
popisowe wykonanie urokliwych pastorałek przez Hiacyntę i Bartka. Po uczcie duchowej nastąpiła 
pora kolacji, którą stanowiły m.in. smakowita zupa grzybowa, karp smażony, kapusta z grochem, 
kompot z suszu owocowego, makowiec. Ale nawet w czasie kolacji, co chwilę, któryś z naszych 
utalentowanych muzyków, dh. dh. Bożena , Jędrek ,czy Tadek, intonowali jakąś melodię ,tak więc 
przez cały czas rozbrzmiewały kolędy, piosenki harcerskie, żołnierskie i biesiadne.
Naszą pierwszą w tym roku zbiórkę HIKS zakończyliśmy tradycyjnie - kręgiem.  Było radośnie, 
sympatycznie i życzliwie - i  oby tak przez cały rok...
dh.Grażyna pwd. 

Druhna podharcmistrz Antosia Szandar odeszła na wieczną wartę...
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Dnia 4.stycznia 2013 r. w Kościele Św. Krzyża w Siemianowicach Śl. 
na uroczystej mszy świętej żałobnej,
Antosię Szandar pożegnała  rodzina , przyjaciele i znajomi.   W tej ostatniej drodze 
towarzyszyła Jej również liczna delegacja członków naszego Harcerskiego  Instruktorskiego
Kręgu Seniora z Komendantem hm. Marianem Cichoniem
i pocztem sztandarowym. 

Spotkanie wigilijne w Hufcu.  

W dniu 15.12.2012 roku na godz.17.00 delegacja Kręgu  została 
zaproszona przez młodzieżową drużynę ZHP w Siemianowicach Śl. do 
świątecznie udekorowanej harcówki mieszczącej się w Bytkowie. Zaraz na 
początku dh-na Komendantka  phm Agnieszka Syma zaproponowała losowanie ról do 
udziału w Pastorałce. Zarówno młodzi harcerze jak i my Seniorzy wylosowaliśmy postacie 
przypominające wydarzenia związane z narodzeniem Dzieciątka Jezus. Druhna 
Agnieszka wywoływała kolejne osoby do przedstawienia. Było to ciekawe przeżycie dla 
wszystkich. Następnie wszyscy zostali ugoszczeni tradycyjną kolacją, łącznie z dzieleniem 
się opłatkiem i składaniem życzeń. Harcerze wręczyli wszystkim uczestnikom spotkania 
piękne  upominki / świeczniki      i  kalendarze/. Spotkanie to odbyło się przy 
akompaniamencie naszych znakomitych akordeonistów Marcela i Tadeusza 
Zdechlikiewiczów oraz  zespołu Seniorów - śpiewających kolędy i harcerskie piosenki.  W 
serdecznej i miłej atmosferze zakończyło się tradycyjnym kręgiem „ ...przy innym ogniu, w 
inną noc do zobaczenia znów...”
red. i foto dh  Helena Śpiewak pwd 

III walne  zebranie  SHR Czuwaj

Dnia 15 grudnia 2012r.  w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie odbyło się III 
Walne Zebranie Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”. W zebraniu 
uczestniczyli oprócz członków Zarządu SHR członkowie naszego Kręgu Seniora. 
Wśród zaproszonych gości byli: poseł do Sejmu dh-na Małgorzata Hanzlik, 
przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego - Andrzej Gościniak wraz z 
członkiem Sejmiku M. Jaroszem, Dyrektor Biblioteki Śląskiej prof. zw. dr hab. Jan 
Malicki, v-ce Kurator Oświaty w Katowicach, Komendant Chorągwi Śląskiej ZHP -  
hm Andrzej Lichota z zastępcą  - hm Anną Peterko oraz Prezydenci okolicznych 
miast.

Spotkanie rozpoczął Przewodniczący SHR „Czuwaj”dh hm Janusz Woźniak, który 
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oddał prowadzenie zebrania dh-owi Jackowi Filus.

Po wybraniu protokolantów, składu Komisji Wyborczej, Uchwał i wniosków dh 
J.Woźniak w skrócie przedstawił działalność Stowarzyszenia i zaproponował plan 
pracy na następne lata oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu 
Stowarzyszenia. Na zakończenie swojego przemówienia skierował podziękowania 
dla naszego Kręgu za aktywny udział i umilanie śpiewem zebrań 
Stowarzyszenia.
Następnie rozdano wyróżnienia i odznaczenia : odznaki  Za zasługi dla Województwa
Śląskiego, Za zasługi dla Horągwi Ślaskiej ZHP,  Honorowe Odznaki Przyjaciołom 
ZHP, Drzeworyt dla Przyjaciół Stowarzyszenia – dobroczyńcom i najlepszym. Puchar
dla najlepszego hufca w 2012 r otrzymał Hufiec Beskidzki. W dyskusji głos zabrali 
dh Witkowski, dh-na Hanzlik, prof. Malicki, v-ce Kurator Oświaty, dh Lichota. Jako 
główne kierunki działania na nową kadencję 2013- 2016 przyjęto  30 – lecie 
powstania Pomnika Harcerzy w Katowicach  oraz 10 – lecie Stowarzyszenia Czuwaj.
Następnie przystąpiono do wyborów nowych władz, ktorymi zostali :
przewodniczący -  hm Janusz Wożniak, v-ce przew. -  hm Henryk Górny i hm 
Czesław Surma, sekretarz  - hm Elżbieta Tabacka- Wosińska.
Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy drzeworyt.
I tym razem nasz Krąg nie zawiódł i rozweselił śpiewem zebranie, do którego 
przygrywali bracia : dh Tadek i dh Marcel na akordeonach i dh Karol na 
gitarze.
Spotkanie zakończył wspólny krąg i wigilijny obiad.
Red. dh  Zosia phm

 

Barbórka 2012r. w HIKS

Dnia 12.12.2012r w Zameczku w Michałkowicach spotkali się członkowie 
HIKS aby uczcić  tradycyjną Barbórkę.  Spotkanie prowadził  dh hm.  Edward Łokieć
w mundurze górniczym przy pomocy  zastępu 2.  Zgodnie z tradycją górniczych spotkań 
zaprosił do stołu prezydialnego Radę Kręgu. Następnie w krótkich  słowach przybliżył 
zebranym historię tradycji górniczych, którą  poprzedził wspomnieniem zmarłych  
poczynając od hm Józefa Skrzeka, a kończąc na ministrze hm.  Janie Mitrędze. Po 
odśpiewaniu Hymnu Górniczego przystąpił do części mniej oficjalnej. Po zapoznaniu 
zebranych z historią szpady górniczej, z nazwami górniczych budowli i narzędzi pracy 
przeplatanych wspomnieniami z pracy w górnictwie, zaprosił chętnych do konkursów:
1. Nazwanie stopni górniczych
2. Wyliczenie 10 kopalin wydobywanych w Polsce
3 ” Odczytanie” ilustracji / praca koni w kopalni i wypalanie metanu przez Pokutników /
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4. Konkurs na kolejne zwrotki piosenki pt.  „ U górnika w sieni „
Tradycyjnie już jak w każdym  roku,  dh Marian złożył życzenia imieninowe i wręczył 
różyczkę obecnym na sali Basiom.
Uroczystym akcentem spotkania było wręczenie przez dh-a Komendanta Srebrnej Odznaki 
Zasłużonego dla Chorągwi ZHP dh -owi Marcelemu Zdechlikiewiczowi.
Całość imprezy jak zwykle przeplatana była piosenkami górniczymi i harcerskimi do 
których przygrywali dh Bożena i dh Karol na gitarze oraz dh Marceli na akordeonie, a 
głosem swoim wspierała ich dh-na Michasia. Na zakończenie dh Edward wręczył pamiątki 
-  ”kilofek sztygarski” Komendantowi HIKS, wózek  górniczy z napisem 100 lat ZHP dh-nie 
Gizeli za sumienne dokumentowanie naszych spotkań oraz książkę swojego autorstwa pt. 
„Fromborczycy” druhnom zastępowym i dh-owi Marcelemu za współpracę w 
zorganizowaniu spotkania .
Spotkanie tradycyjnie zakończono  kręgiem, po którym jeszcze długo rozbrzmiewały 
śpiewy.
Foto. Jurek O. phm Red. i foto. dh phm Zosia S. 

 

"Andrzejki" 2012r.

27 listopada 2012 r w lokalu „ Laura „ odbyło się kolejne spotkanie HIKS-u 
prowadzone tym razem przez dh-nę Marysię Jurczyk i zastęp V. Tematem zbiórki były 
„Andrzejkowe wróżby”. Po krótkim wprowadzeniu, w którym przedstawiona została 
historia urządzania wieczoru wróżb andrzejkowych, przystąpiono do wróżenia. Wróżby 
były różnorodne, a więc była loteria – mowa kwiatów, szczęśliwe numerki, czarodziejskie 
miseczki, rzucanie kośćmi no i oczywiście lanie wosku. Wróżby przeplatane były wierszami 
i przysłowiami związanymi z tą tradycją oraz piosenkami ludowymi, biesiadnymi i 
harcerskimi, do których przygrywali dh Andrzej i dh Karol. Spotkanie zakończył krąg, co 
jednak nie zakończyło dalszych śpiewów, które jeszcze długo rozbrzmiewały w sali. 

 

Posiedzenie Rady Kręgu

Dnia 23 XI. 2012r u dh-ny Zosi spotkała się Rada Kręgu HIKS. Na 
spotkaniu dokonano podsumowania działalności Kręgu w roku 2012  i ustalono program 
działania na rok 2013, który w najbliższym czasie zostanie opublikowany. 

35



Zbiórka zastępu V-go

Dnia 21.XI.2012 r. Zastęp V im. A. Małkowskiego spotkał się u dh-
ny Zosi aby przygotować program na spotkanie andrzejkowe Kręgu. Wśród 
gości zaproszonych był dh Marian oraz dh Andrzej, który przygrywał nam na 
gitarze.

Zbiórka zastępu pierwszego im"Zawiszy Czarnego" dnia 9 lutego 2012 roku

Zastępowa zastępu pierwszego im. Zawiszy Czarnego, dh. Róża Powitała na ognisku 
wszystkich 19-tu obecnych i poprosiła do rozpalenia ogniska, członka tegoż zastępu, 
Komendanta Kręgu  dh-a Mariana Cichonia. Tematem spotkania była nadchodząca 
jesień oraz wspomnienia z obozowych ognisk. Piosenki harcerskie z "kręciołka" 
sypały się jedna za drugą.  Atmosfera i pogoda sprzyjały a dobre humory i apetyty na 
pieczone kiełbaski dopisywały. Spotkanie zakończono tradycyjnym kręgiem.
Redakcja i foto dh Jurek Okoń phm 

Przyrzeczenie harcerskie "Seniorów" zast. V-go

Zbiórka Zastępu V im. Andrzeja Małkowskiego miała miejsce w 
ośrodku harcerskim szkoły "Arkona" w dniu 5.10.2012 r. Po 
uroczystym apelu, wciągnięciu flagi na maszt, odśpiewaniu Hymnu 
Harcerskiego i odczytaniu rozkazu specjalnego L.1/2012 Komendanta HIKS, 
zastęp zebrał się przy ognisku. Po krótkim wstępie, w którym dh Zosia 
przedstawiła krótko cele działalności  harcerskiej, przystąpiono do 
przygotowania druhen Janeczki i Halinki do Przyrzeczenia Harcerskiego.  Po 
zgodnym potwierdzeniu chęci złożenia przyrzeczenia przez wymienione 
druhny, dh Zosia odczytała treść Prawa Harcerskiego, którego każdy punkt 
został udokumentowany zapaloną przez członków zastępu świeczką. Po 
wskazaniu opiekuna swojego przyrzeczenia, którymi zostały dla dh-ny 
Janeczki - dh-na Teresa, a dla dh-ny Halinki - dh-na Helena, przyrzeczenie 
odebrał Komendant HIKS dh Marian, który udekorował składających 
przyrzeczenie Krzyżem Harcerskim. Po złożeniu życzeń bohaterkom dnia, 
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wysłuchaliśmy gawędy dh-a Mariana. W ośrodku "Arkona" zostaliśmy 
ugoszczeni kiełbasą i krupniokami z grilla oraz herbatą. Całej zbiórce 
towarzyszyła harcerska piosenka, do której przygrywała nam gościnnie 
niezastąpiona dh-na Bożena. Zbiórka zakończyła się opuszczeniem flagi i 
kręgiem pożegnalnym, co wcale nie zakończyło już nieoficjalnych śpiewów 
przy ognisku. Myślę, że druhnom Janeczce i Halince na długo zapadną w 
pamięci te chwile związane z przyrzeczeniem i  z zapachem jałowca, o który 
postarała się dh-na Teresa. Dziękuję również dh-nie Teresie za przygotowanie 
druhen do przyrzeczenia i pamiątkę - proporczyk śpiewających seniorow, 
którą zostawiły składające przyrzeczenie.

Serdeczne wyrazy podziękowania składam również dh-owi Hilaremu za udostępnienie i 
gościnę w ośrodku "Arkona"

zastępowa zastępu V HIKS

phm Zosia Strzybny

Pożegnanie lata 2012 roku

I znowu minęło kolejne lato, które żegnaliśmy w naszym Kręgu 26 września 
2012 r. przy ognisku na Strzelnicy w Siemianowicach Śl. Ognisko prowadziła dh-
na Barbara Głogowska a rozpalił je tradycyjnie, po harcersku"jedną zapałką" dh 
Komendant, który wspomniał o odchodzącym lecie i o letniej wycieczce kręgu od 
Karwiny przez Wisłę do Żywca. Ponieważ myślą przewodnią ogniska było:” 
Uśmiechnij się, śmiech to zdrowie” dh Jurek przedstawił nam znaczenie śmiechu w 
życiu i dla zdrowia. Posypały więc się kawały, które rozpoczął dh Jurek, a pomogli 
mu uczestnicy ogniska. Odbyły się również dwa konkursy z nagrodami. Pierwszy 
konkurs był podsumowaniem wycieczek organizowanych przez nasz Krąg, pt. Co to 
jest ? Gdzie to jest?, a drugi dotyczył pytań minionego lata. Miłym akcentem ogniska
było przypomnienie o odbytych już w lipcu „okrągłych”urodzinach dh-ny Gizeli i 
wspólne odśpiewanie „ sto lat”. Po części oficjalnej przeszliśmy do pieczenia 
kiełbasek. Oczywiście przez cały czas towarzyszyła nam piosenka przy wtórze gitar 
dh-ny Bożeny i dh-a Karola. Pogoda dopisała, więc siedzieliśmy do późnych godzin 
wieczornych i tradycyjnie rozeszliśmy się po pożegnalnym kręgu.
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III-cie doroczne święto seniora ZHP

    III Święto Seniora Chorągwi Śląskiej ZHP

Dnia 22 września  2012 r. w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie odbyło się 
kolejne III Święto Seniora, w którym wzięło udział ponad 150 osób. Honorowym 
gościem spotkania była Pani dr Aleksandra Wentkowska – Pełnomocnik Terenowy 
Rzecznika Praw Człowieka.
Niestety w tym roku pogoda spłatała nam figla i trzeba było zajęcia dostosować do 
niej.
Po uroczystym apelu, na którym rozdano odznaczenia wyróżnionym druhom, 
zebraliśmy się na placu do wspólnego zdjęcia. W tym roku oprócz zdjęcia  
tradycyjnego, wykonane zostało zdjęcie z podnośnika strażackiego, z którego  można
było również podziwiać okoliczne tereny. Następnie wróciliśmy do sali, gdzie 
Biesiadę Seniorów  poprowadził dh Jerzy Sierka z Sosnowca ze swoim Kręgiem 
Instruktorskim. W czasie biesiady, oprócz piosenek, przypomniał o  osiągnięciach, 
wycieczkach i pielgrzymkach Seniorów. W części artystycznej wystąpił zespół z 
Sosnowca z inscenizacją  pt. „ Awantura o jajka „..Do części artystycznej przyłączyli 
się również druhowie Marian i Józef z Jaworzna, dh Jurek i dh Wiesław z Sosnowca 
oraz dh Tadek., którzy zabawiali zebranych piosenkami i dowcipami. W czasie 
biesiady dh-na Irena Skwara wysłała wiadomość z życzeniami od zebranych  do ks. 
Prałata St. Puchały, który prowadził pielgrzymkę Seniorów do Częstochowy, a dzisiaj
obchodzi  urodziny. Chorągiew Śląska  z tej okazji przygotowala kosz kwiatów, a dh 
Tadek wykonał świecznik z metalu.. Prezenty miały być wręczone na mszy 
urodzinowej w Katedrze w Katowicach. Po biesiadzie odbył się mini pokaz 
medyczny z udzielania pierwszej pomocy po zderzeniu rowerzysty z samochodem.
Po tradycyjnej grochówce zebraliśmy się przy ognisku, które prowadził dh Bogdan 
Giza z Częstochowy. . Poprowadził nas po przebytych szlakach harcerskich akcji 
Chorągwi Katowickiej i Śląskiej : Zamonit, Klimczok, Rodło, Aman, oraz 
ogólnopolskich akcji: Frombork 1001 i  Bieszczady 40 przy współudziale 
uczestników  tych akcji, którzy z rozrzewnieniem wspominali tamte czasy, a dh 
Tadek pochwalił się amonitem, który zdobył 44 lata temu na czynnym wapienniku. 
Wspomnieniom towarzyszyła jak zwykle harcerska piosenka przy akompaniamencie 
gitary dh-a Karola z Siemianowic Śl. i Druha z Sosnowca. Spotkanie tradycyjnie 
zakończył krąg. Dla chętnych odbyła się jeszcze na terenie ośrodka harcerska msza.

Red. i zdjęcia phm. Zofia Strzybny.

 

50 – lat Harcerskiej Akcji Klimczok
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I znów minęło 50 lat harcerskiej historii. Tym razem „Harcerskiej Akcji 
Klimczok”.
Od 50 lat co roku na beskidzkich szlakach i  w harcerskich stanicach spotykali 
się i nadal spotykają się  harcerze z całej Polski i ich przyjaciele skauci z wielu 
zakątków świata. Przyświeca im hasło „ wędrówka i praca „. Działania 
podejmowane przez uczestników akcji uczyły harcerzy zachowania się w 
górach , poznawania zabytków kultury ludowej i jej twórców.  Młodzi harcerze
chętnie pomagali miejscowym rolnikom przy żniwach, turystom w 
orientowaniu się na szlakach górskich. Współpracowali również z GOPR-em i 
wojskiem.  Istniejące i działające w Akcji Klimczok bazy nadal funkcjonują, 
rozwijają się i modernizują.
W dniu  7 lipca 2012r.  spotkało się wiele pokoleń harcerzy, którzy 
obozowali  i  obozują na beskidzkich szlakach. Spotkanie odbyło się pod 
Patronatem Honorowym Pierwszej Damy RP Anny Komorowskiej. W części 
oficjalnej, która odbyła się w Jaworzu k/Bielska Białej wzięli udział władze 
panstwowe między innymi: Minister Edukacji Narodowej – Krystyna 
Szumilas, Naczelnik  ZHP – hm. Małgorzata Sinica, Poseł do Parlamentu 
Europejskiego – Jan Olbrycht, Komendant Chorągwi Ślaskiej hm. Andrzej 
Lichota i wielu przedstawicieli władz okolicznych miast i gmin województwa 
śląskiego.  Po uroczystym apelu, na którym przygrywała orkiestra dęta z 
Jaworza ,odbyła się część oficjalna w amfiteatrze. Były więc przemówienia, 
czytanie listów gratulacyjnych i rozdawanie złotych i srebrnych Odznak 
Zasłużonym dla ZHP i drzeworyty dla zasłużonych Instruktorów i Hufców. 
Laskę Skautową  Dla Niezawodnego Przyjaciela ZHP otrzymał Prezydent 
Miasta Rybnik – Adam Fudali. W części artystycznej udział wzięli : zespół 
muzyczny „Harcerze do entej „ oraz zespół wokalny „ Na szlaku „ z Chorzowa. 
Druga część spotkania, ognisko odbyła się w Ośrodku Hufca Ziemi Rybnickiej 
w Wapienicy.  Tam po tradycyjnej  grochówce odbyło się otwarcie i 
zwiedzanie wystawy pt.50 lat Akcji Klimczok. W oczekiwaniu na ognisko 
członkowie naszego Instruktorskiego Kręgu Seniora dali popis swoich 
umiejętności wokalnych, porywając do śpiewu pozostałych uczestników zlotu. 
Jak zawsze przygrywali nam do śpiewu druhowie Karol i Tadek. Po pewnym 
czasie dołączyli również do nich młody harcerz z gitarą i dh Alfred Sikora z 
hufca Rybnik z akordeonem. Potem zebraliśmy się przy ognisku, które 
prowadził dh hm. Zbigniew Soroczan.  A na ognisku były : gawędy, 
wspomnienia obozowe,  prezentacja książki pt.” Wrośnięci w Beskid”,  
rozdanie dyplomów zasłużonym instruktorom  w imieniu zuchów, harcerzy i 
Stowarzyszenia „ Czuwaj „ za zaangażowanie w wychowanie dzieci i 
młodzieży. A było ich tyle, że trudno zliczyć.  Ognisko urozmaiciły występy 
rybnickich zuchów, którzy tam obozowali i harcerzy z Rybnika. Nasz Krąg 
Instruktorski też miał swój blok piosenek. Nad oprawą muzyczną przy 
ognisku czuwał dh Fred. Na koniec ogniska odśpiewaliśmy piosenkę na 
melodię „ Jak dobrze nam zdobywać góry”z tekstem hm Krzysztofa 
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Witkowskiego ułożonym na tę okazję „Jak dobrze na ...Klimczoku” 
Wzruszającym momentem była  wykonana na  trąbce przez dh-a Leona 
„Cisza”, która w czasie zawiązanego kręgu przypominała tych, co odeszli na 
wieczną wartę. W czasie trwania melodii nad głowami związanych kręgiem 
przeszedł podmuch wiatru.  Po ognisku i kolacji wszyscy rozjechali się 
zabierając wspomnienia beskidzkich obozów , lasów i przygód do domów.
C Z U W A J !!!    Do następnego Jubileuszu !

Red. i zdjęcia  phm Zofia Strzybny

Wycieczka w Beskidy i na Zaolzie

" Jak chcecie to będzie " - pod takim hasłem spędzaliśmy wspólnie trzy dni 
od 12 do 14 czerwca 2012r.  w Beskidzie Śląskim i Zaolziu.  Zwiedzanie 
rozpoczęliśmy od uroczych zakątków Zaolzia, po których oprowadzał nas zaprzyjaźniony 
druh Władek. Zwiedziliśmy Karwinę  / do 1949 r. nosiło nazwę Frysztad/, miasto powstałe 
w XII w. na szlaku handlowym ze Śląska do Czech.  Jako ważny ośrodek gospodarczy i 
kulturalny Frysztad został drugą książęcą siedzibą Piastów cieszyńskich.  W pierwszej 
połowie XIX w. Karwina była jedynie wsią, która zaczęła rozrastać się wraz z rozwojem 
górnictwa.  Z ciekawostek zapamiętaliśmy hrabiowski zamek Laryszów - Monnichów, 
najstarszą osadę Podobora i kościółek p. w. Św. Piotra z Alkantary, wybudowany w 1736r, 
który obsunął się 37m w dół i stoi z 7% nachyleniem. Następnie pojechaliśmy do Cieszyna, 
gdzie przywitała nas dh-na Gienia. Tam po zwiedzeniu Wzgórza  Zamkowego przeszliśmy 
uliczkami Cieszyna pod pomnik 300 harcerzy poległych na frontach II wojny światowej. 
Wizytę w Cieszynie zakończyliśmy w Domu Harcerza, gdzie po obejrzeniu eksponatów 
wystawy "100 - lecia harcerstwa na Ziemi Cieszyńskiej " i wysłuchaniu ciekawych historii 
opowiadanych przez dh-nę Julię, zostaliśmy przyjęci przez Seniorów ZHP z Cieszyna.  
Spotkaniu jak zwykle towarzyszyła wspólna piosenka przy akompaniamencie gitary dh-ny 
Bożeny.
Dzień zakończył się w Wiśle, przed telewizorem, kibicowaniem polskiej drużynie na Euro 
2012.
Następnego dnia odwiedziliśmy urokliwe i pełne tajemniczego tchnienia, otoczone 
pięknym parkiem Muzeum Zofii Kossak- Szatkowskiej w Górkach Wielkich, gdzie 
spotkaliśmy się z Jej wnuczką. Drugim miejscem zwiedzanym w tym dniu było Muzeum 
Gustawa Morcinka w Skoczowie i spacer po samym mieście.  Niestety zaplanowane w 
Wiśle ognisko zostało zalane ulewnym deszczem, więc przenieśliśmy się do budynku. Tam 
spędziliśmy bardzo miłe chwile przy kiełbasce z rusztu i piosence, do której niestrudzenie 
przygrywała nam  dh-na Bożena.
Trzeciego dnia jadąc  Przełęczą Koniakowską i Pętlą  Beskidzką dotarliśmy do Żywca, by 
tam poznać sposób powstawania piwa z całą jego historią. Zwiedzanie zakończyło się 
oczywiście degustacją piwa.  Następnie pospacerowaliśmy po pięknym parku żywieckim, w 
którym mieści się Pałac Habsburgów i obejrzeliśmy Rynek.
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W drodze powrotnej czekała nas miła niespodzianka, którą przygotowała dh-na Irena w 
swoim domku letniskowym. Tam przy ognisku, krupniokach i kiełbasce zakończyliśmy 
wycieczkę. Tym razem do śpiewu przygrywał dh Karol.
Pogoda trochę popsuła nam szyki, zmieniła plan wycieczki, jednak dobry humor nas nie 
opuszczał i wszyscy wrócili zadowoleni.
Dziękujemy więc dh-nie Basi Sobczyk, która wycieczkę prowadziła i dogadzała nam jak 
mogła.
red. phm Zosia S. 

"Powitanie lata"

W środę , 30-go maja 2012 r. , na terenie Strzelnicy Myśliwskiej w 
Siemianowicach Śl., pod hasłem "Powitanie lata", odbyła się zbiórka 
Harcerskiego Instruktorskiego Kręgu Seniora.
"Powitanie lata" to tradycyjne ognisko i najsympatyczniejsza, jak wynika z tematu, zbiórka 
roku.
Przybycie dh. Komendanta Kręgu w mundurze wskazywało , że oprócz wesołej zabawy 
czekają  nas również poważne chwile. Ognisko, na prośbę Komendanta,  rozpaliły 
zastępowe, przy wtórze piosenki "Już rozpaliło się ognisko".
Następnie , wraz z gratulacjami za przygotowanie i wykonanie  nadzwyczaj udanych 
popisów na zbiórce kwietniowej, na ręce zastępowych, dh. Komendant przekazał nagrody 
książkowe  oraz kasety filmowe dla wszystkich zastępów.
Również na ognisko, każdy z zastępów  przygotował swój program.
Zastęp dh. Bożeny przypomniał o zbliżającym się największym do tej pory wydarzeniu 
sportowym w naszym kraju, czyli o EURO 2012.
Pisząca te słowa, w krótkiej informacji zapoznała wszystkich z terminem rozgrywek, 
miejscem i sposobem ich przeprowadzenia, opisem logo, nazwami maskotek, historią 
mistrzostw, wymieniając jednocześnie dotychczasowych ich triumfatorów od 1960 roku, a 
także podała aktualne reprezentacje państw w poszczególnych grupach i dokładny termin i 
miejsce meczu inauguracyjnego. Wszyscy odśpiewaliśmy, nie tylko wzbudzający różne 
emocje hymn reprezentacji "Koko-koko Euro spoko", ale również piosenki takie jak: "Niech
żyje sport", "Entliczek-Pentliczek", "Po zielonej trawie piłka goni".
Dh. Barbara i dh. Jurek zabawiali nas dowcipami, a dh. Irena znowu ujawniła swój talent 
literacki, czytając nam własne  utwory. Z kolei dh. Zosia przypomniała zebranym ważne 
święta poprzedzające nadejście lata, takie jak Dzień Matki, Dzień Dziecka i Dzień Ojca. 
Wszystkie wystąpienia przeplatane były wspólnym śpiewem naszych ulubionych piosenek, 
przy akompaniamencie nieocenionych gitarzystów dh. Bożeny, dh. Jędrka i dh. Karola.
Bardzo sympatycznym akcentem było gromkie "Sto lat" oraz  życzenia i kwiaty dla 
obchodzącej okrągły jubileusz dh. Basi Filus przekazane przez dh. Komendanta w imieniu 
całego Kręgu.
Najdonioślejszym, jak się okazało, wydarzeniem, było odczytanie rozkazu Komendanta 
Chorągwi o przyznaniu stopnia podharcmistrza dh. Zosi Strzybny i dh. Jurkowi Okoniowi 
oraz  pasowanie wymienionych na przyznany im stopień, przez dh. Komendanta, 
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uwieńczone  odśpiewaniem "Hymnu instruktorskiego".
Po zakończeniu tej uroczystości dh. Edward poinformował wszystkich, że strzelnica, na 
terenie której właśnie gościliśmy, została wybudowana przez siemianowickich górników - 
kandydatów na myśliwych.
I tak upływał nam czas na śpiewaniu, żartowaniu i pieczeniu kiełbasek przy ognisku, w 
pięknym otoczeniu przyrody, przy sprzyjającej aurze.
Ognisko zakończyliśmy tradycyjnym kręgiem pożegnalnym i ...dalej śpiewaliśmy w blasku  
księżyca.
P.s. Wprawdzie Plan pracy na miejsce zbiórki "Powitanie lata", jak zawsze, przewidywał 
gościnny ogród dh. Haliny i dh. Karola Spałków, ale niestety problemy zdrowotne 
gospodarzy wymusiły pewne zmiany. Z tego miejsca życzymy Halince i Karolowi szybkiego 
powrotu do zdrowia.
dh.Grażyna pwd 

II Chorągwiana Pielgrzymka Seniorów ZHP

II Chorągwiana Pielgrzymka Seniorów ZHP do Częstochowy miała 
miejsce 9.05.2012 r. Odbyła się pod wspaniałym duchowym 
przewodnictwem ks. kanonika dr. St. Puchały, proboszcza Archikatedry 
katowickiej, w podziękowaniu za 100-letnią opiekę Matki Boskiej nad ZHP. 
Uczestnictwo zgłosiło kilkakrotnie więcej druhów, niż w ubiegłorocznej 
pielgrzymce. W czasie mszy św. przed obrazem M. B. Częstochowskiej 
przekazane zostało wotum w postaci świecznika ze znakami ZHP i specjalną 
dedykacją (vide zdjęcie). Po mszy świętej  Seniorzy zwiedzili wystawę 100-
lecia ZHP Hufca Częstochowskiego.

W uroczystości wzięła udział i opisała dh. Irena Skwara, jako jedyna uczestniczka naszego 
Kręgu.
Admin Jurek

Zbiórka Kręgu "Popisy Zastępów"

Aż żal , że się skończyło !  W restauracji " Laura " 18 kwietnia 2012 r. . 
odbyły się popisy zastępów HIKS.
Zastępowi prześcigali się w scenariuszach , "wychodzili z siebie " aby ich zastęp wypadł jak 
najlepiej pod względem ubioru , słowa i śpiewu . I tak :
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Zastęp I dh-ny Róży przedstawił historię powstania WPKiW w Chorzowie w krótkiej 
scence pt. " 3 pnioki " , napisanej  w gwarze śląskiej przez dh-nę Irkę . Te pnioki to : dąb 
,lipa i sosna .
Zastęp II dh-ny Basi popisywał się od strony muzycznej . Były więc śpiewy całego 
zastępu , duety dh-ny Michaliny i dh-a Marcela ,dh-ny Michaliny z dh-em Andrzejem oraz 
solowy popis gitarowy dh-a Andrzeja.
Zastęp III dh-ny Bożeny sięgnął do lat 60-tych , czasów hipisów , adapterów " Bambino ", 
ortalionów , zespołów muzycznych i tamtejszych przebojów . Zorganizował dla członków 
pozostałych zastępów konkurs - " Jaka to melodia " . Ze znajomości piosenek i 
wykonawców tych czasów najlepszy okazał się zastęp I , a ściślej mówiąc dh-na Róża .
Zastęp V dh-ny Zosi nawiązał do wspomnień harcerskich . W swoim programie pt. " Od 
przedszkola do kręgu seniora " zaprezentował drogę harcerską od skrzatów , zuchów , życie 
w harcerstwie , obozy do czasów dzisiejszego kręgu seniora poprzez wiersze , śpiewy i 
obozowe skecze .
Wszyscy bawili się wyśmienicie . Występy oceniał dh Edward , który nie skąpił pochwał 
uczestnikom .
Zbiórkę oficjalnie zakończył krąg . Jednak długo jeszcze potem rozbrzmiewała harcerska 
piosenka ponieważ nikomu nie spieszyło się do domu.
Red. phm Zosia S. 

85 LAT HARCERSTWA  W  MICHAŁKOWICACH

W kwietniu 2012 r.  w michałkowickim " Zameczku", odbyło się 
spotkanie pokoleń harcerskich aby uczcić 85 - tą 
rocznicę powstania harcerstwa w Michałkowicach . Patronat nad 
obchodami objął Prezydent Miasta Siemianowice Śl.  Pan  Jacek Guzy .  W 
spotkaniu udział wzięli: Komendant Sląskiej Chorągwi  ZHP dh. hm.  Andrzej 
Lichota, Kom. Hufca Siemianowickiego dh. phm. Agnieszka Syma a Zarząd 
Miasta reprezentował jego Skarbnik dh. hm. Henryk Falkus.
Salę w zameczku dopełnili byli członkowie i instruktorzy Szczepu drużyn 
michałkowickich oraz harcerze siemianowickiego Hufca  .  Wśród 
zaproszonych gości była również delegacja HIKS w Siemianowicach Śl. na 
czele z jego Komendantem dh. hm Marianem Cichoniem, oraz przedstawiciel 
Kwatery Głównej ZHP dh. hm. Krzysztof Witkowski. Ponadto zaproszeni 
zostali sponsorzy tego spotkania, panowie:  A. Duda, H. Rembierz, A. 
Scigała , M. Buchta oraz  druhna E. Chrobot.
Każdy z uczestników otrzymał znaczek szczepu harcerskiego im. hm J. 
Skrzeka w Michałkowicach oraz śpiewnik zredagowany specjalnie na ten 
jubileusz, przez dh-nę  Różę,  zawierający najczęściej śpiewane piosenki 
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harcerskie w tym szczepie .
Przybyłych  w imieniu Komitetu Organizacyjnego obchodów  powitała  dh-na 
hm Róża Dykta . Spotkanie rozpoczęto odśpiewaniem Hymnu harcerskiego.
W swojej  gawędzie  dh. Stanisław Stypa,  przedstawił dzieje 
michałkowickiego harcerstwa począwszy od czasów II- giej  Rzeczypospolitej,
 poprzez czas wojny i okupację, do okresu powojennego . Wspomniał o 
zasługach niezapomnianych druhów : hm. Józefa Skrzeka, hm.  Stanislawa 
Dykty ,hm. Teodora Okonia i  Jana Andersa,  którzy odeszli na wieczną 
wartę. Delegacja z kwiatami wyruszyła do  miejsc  ich spoczynku oraz  pod 
pomnik  hm. Józefa Skrzeka. Gawęda druha Stypy  zawierała wiele faktów z 
dokonań tej drużyny  ze szczególnym uwzględnieniem ogromu pracy włożonej
 przez wieloletniego drużynowego a  potem Komendanta Szczepu, dh. hm. 
Stanisława Dykty.  Jego sześćdziesięcioletnia aktywna praca na rzecz Szczepu,
pozostawiła widoczne ślady w naszym środowisku, co spowodowało podjęcie 
inicjatywy zebranych o  wszczęcie kroków  celem nadania jego imienia  jednej 
z ulic w naszym mieście.
Następnie głos zabrał  Kom. Chorągwi dh. hm. A. Lichota oraz przedstawiciel 
Miasta, dh hm. H. Falkus,  którzy wręczyli  na ręce dh-y Róży podziękowania i
listy gratulacyjne.  O obecnym harcerstwie w Michałkowicach mówiła 
komendantka siemianowickiego hufca phm A. Syma. Po nich wystąpili 
zaproszeni goście.
W części artystycznej wystąpił zespół młodych siemianowickich harcerzy .
Nad oprawą muzyczną całej imprezy czuwali druhowie bracia Marcel i 
Tadeusz Zdechlikiewiczowie , którzy zadbali o to , aby „koło z piosenkami” 
kręciło się bez przerwy. Kilkakrotnie dh Tadeusz przygrywał na „Szeryfonie "
 instrumencie z butelek , który też pochodził z dawnych czasów harcerskich.
Do późnych godzin bawiono się i wspominano dawne czasy , a było co 
wspominać .
Rozchodząc się,  wszyscy spontanicznie  zapewniali o gotowości do wzięcia 
udziału  na następnej rocznicy, nawet każdego roku . Oby ich było jak 
najwięcej.!
Obchody w całości przygotował Komitet organizacyjny pod 
przewodnictwem dh. hm. Róży Dykta  w składzie:
Dh. dh. phm. Barbara Jabłońska, phm. Barbara Zdechlikiewicz, phm. Ewa 
Zdechlikiewicz oraz druhna Sławka Sęk,  druhowie: Stanisław Stypa, phm. 
Jerzy Okoń, phm Marcel Zdechlikiewicz, phm Tadeusz Zdechlikiewicz, Gerard
Pilot , Piotr Kamela, Józef Sęk, Janusz Głogowski  i  Józef  Glosnek.
Red. phm.  Z. Strzybny i phm. J. Okoń

 Fotoreportaż z uroczystości w zakładce "Galeria"
Admin J. Okoń phm
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Obchody z okazji 85-tej rocznicy Harcerstwa w Michałkowicach cz. II

W ramach obchodów jubileuszu michałkowickiego harcerstwa, harcerze , 
instruktorzy i seniorzy harcerstwa oraz władze miasta, wzięli udział w 
uroczystej mszy św. w kościele  pw. "św. Michała" w Michałkowicach.
Pomimo wczesnej pory, we mszy wzięły udział wszystkie pokolenia harcerzy, 
harcerek, instruktorów ZHP, z rodzinami oraz najwyższe władze miasta na 
czele z Prezydentem Miasta panem Jackiem Guzym. Mszę koncelebrował  Ks. 
proboszcz, dziekan Eugeniusz Kurpas. Czynnie we mszy brali udział nasi 
instruktorzy, czytając listy i intencja za dusze zmarłych michałkowickich
 harcerzy.

Admin J. Okoń phm.

Zbiórka Zastępu im. Orła Białego

W poniedziałek, 16.kwietnia 2012 r. odbyła się zbiórka Zastępu 
im. Orła Białego, dh. Bożeny.
Tematem przewodnim spotkania było dopracowanie szczegółów występu na 
najbliższej zbiórce Kręgu.
Z uwagi na konieczność zachowania pełnej dyskrecji obrad - "fotografa przy 
tym nie było".
Wkrótce efekty naszej pracy zostaną ujawnione.

dh. Grażyna pwd.

Zbiórka Komendantów Kręgów Seniora i Kręgów Starszyzny 
Harcerskiej 

W dniu 12.04. 2012 r. w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie odbyła się 
zbiórka Komendantów Kręgów Seniora i Kręgów Starszyzny Harcerskiej 
Śląskiej Chorągwi ZHP . Celem spotkania było sprawozdanie z działalności Kręgów i 
plany pracy na rok bieżący . Omawiano przygotowania do XXI Ogólnopolskiego Złazu 
Seniorów i Starszyzny Harcerskiej w Łodzi oraz majową pielgrzymkę Seniorów Chorągwi 
Śląskiej do Częstochowy , która ma na Jasnej Górze zostawić zrobione przez Seniorów 
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wotum .
Tradycyjnie całość spotkania umilała i porywała do wtóru piosenka wykonywana przez 
członków HIKS z Siemianowic Śl. przy akompaniamencie grającego na akordeonie dh-a 
Tadka oraz gitarzystów braci Chmielowskich dh-a Andrzeja i dh-a Tadka .
 red. phm. Zosia S. 

Zbiórka zast.I-go im. "Zawiszy Czarnego"

W dniu 29-go marca 2012 r. odbyła się kolejna zbiórka zastępu I-go u dh. 
Ali w Bytkowie. Celem zbiórki, było przygotowanie programu na kwietniową zbiórkę kręgu 
"Popisy Zastępów". Tradycyjnie odśpiewano hymn zastępu a  następnie zastępowa 
dh. Róża powitała członków zastępu, oraz gospodarzy. W szczególności serdecznie powitała
obecną na zbiórce, 91-letnią seniorkę rodu dh. Kamińską.
Inscenizacja  pt. "Trzy pnioki i jedna  aktówka czyli aktentasza", która to będzie 
przedstawiona na  w/w zbiórce krągu, została przećwiczona pod czujnym okiem jej autorki 
dh. Ireny. Dalej już tradycyjnie śpiewano harcerskie piosenki.
Po przybyciu,  Dh. Komendant  Marian zdał relacje z udziału w naradzie Śl. K. Ch. w 
Katowicach. i ponownie do głosu doszedł nasz nieoceniony muzyk dh. Tadek, który nie 
tylko nam przygrywał na gitarze ale także zabawiał nas anegdotami i dowcipami. 
Spotkanie, zakończył  tradycyjny  krąg i odśpiewane pożegnalne pieśni.
Jurek O. phm. 

Zbiórka zastępu V-go

19 marca 2012 r. u dh-ny Zosi zebrał się zastęp V im. A. Małkowskiego w 
celu rozdzielenia ról do scenariusza przygotowywanego  na pokazy zastępów , 
które mają się  odbyć na kwietniowej zbiórce Kręgu. Dh Komendant , który był również 
zaproszony,  zabrał głos w sprawie wycieczki oraz  ustalił listę osób , które wezmą udział w 
zbiórce Komendantów Kręgów w Chorzowie . Zaproponował również osobom , które nie 
składały jeszcze przyrzeczenia harcerskiego, okres próby i na ich opiekuna wyznaczył dh-nę
Teresę Kozińską.
Jak zwykle dom rozbrzmiewał piosenką harcerską do której przygrywali : po raz pierwszy 
na akordeonie dh Emil i na gitarze zaproszony dh Karol.
 Red. phm Zofia Strzybny 

46



Dzień Kobiet 2012r.

 W środę, 14 marca 2012 r., w reprezentacyjnej sali Willi Fitznera, 
Seniorki z Harcerskiego Kręgu Instruktorskiego w Siemianowicach Śl. 
świętowały uroczyście Dzień Kobiet.
Spotkanie uświetniła obecność Pani Małgorzaty Groniewskiej i poety Romana 
Młodnickiego, którego wiersze  poświęcone kobietom, zostały zaprezentowane
przez samego autora.
Jak można się domyślić, przygotowanie imprezy przypadło w całości 
przedstawicielom płci odmiennej , którzy w Kręgu stanowią niestety 
zdecydowaną mniejszość. Tym bardziej naszym druhom - dwóm Karolom, 
Andrzejowi, Jurkowi, Marcelowi - należą się słowa uznania za wywiązanie się 
z tego karkołomnego zadania. Po przywitaniu zebranych i złożeniu wszystkim 
paniom życzeń z okazji Dnia Kobiet przez dh. komendanta HIKS Mariana 
Cichonia, każda z pań została obdarowana pąsową różą. No i zaczęło 
się...Jeden z druhów Karolów czarował nas pięknymi strofami poezji , a drugi 
- podziwiany przez nas do tej pory za grę na gitarze,  ujawnił swoje kolejne 
talenty . Tym razem Karol okazał się wirtuozem  fortepianu i właścicielem 
wspaniałego głosu. Z kolei dh Jurek wzbudzał powszechną wesołość 
opowiadając anegdoty, oczywiście z kobietami w roli głównej . Jak zwykle, 
popisy były przeplatane wspólnym śpiewem naszych ulubionych piosenek 
przy akompaniamencie gitary dh. Bożeny, która mimo swojego święta , 
dzielnie wspomagała wspaniałych gitarzystów druhów Andrzeja i Karola oraz 
mistrza akordeonu dh. Marcela. Cała sala odśpiewała również gromkie "100 
lat" obecnym na spotkaniu  Bożenom i  Krystynom, które dzień wcześniej 
obchodziły imieniny. Nie można również nie wspomnieć brawurowego 
występu dh. Ireny, która w humorystyczny sposób przedstawiła zdrowotne 
problemy kobiet dojrzałych. Oprócz strawy duchowej był też smakowity 
poczęstunek. I tak nie wiadomo kiedy, wśród śpiewów i śmiechów, upłynął 
czas naszego spotkania. Jak zwykle , zbiórka  zakończyła się uroczystym 
kręgiem pożegnalnym.
Do złożonych przez piszącą te słowa, druhom serdecznych podziękowań za 
trud włożony w przygotowanie spotkania i dostarczenie nam wielu 
sympatycznych i romantycznych chwil, w imieniu wszystkich świętujących 
pań , dołączone zostały również spóźnione, ale nie mniej szczere życzenia z 
okazji  Dnia Mężczyzn, który w Polsce, mimo, że mało popularny, to jednak 
jest obchodzony w dniu 10 marca już od 2000 roku.
A może byłoby oryginalnie, gdyby Rada Kręgu  w  przyszłorocznym Planie 
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Pracy uwzględniła wspólne obchody Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn?
dh. Grażyna pwd. 

Zbiórka zastępu "Orła Białego"

 We wtorek,  28 lutego 2012 r., w góralskiej chacie dh. Kazika, odbyła się 
zbiórka Zastępu III im. Orła Białego.  W spotkaniu uczestniczyli także 
przedstawiciele Rady Kręgu w osobach dh. Komendanta i dh.Skarbnik.
Na wstępie  Zastępowa dh.Bożena, zapoznała wszystkich z programem 
zbiórki.
Po tradycyjnym odśpiewaniu piosenki powitalnej głos zabrał dh Komendant, 
który podziękował członkom  zastępu za występ w dniu 23 lutego2012 r. w 
Willi Fitznera
 i  omówił poszczególne punkty Planu Pracy Kręgu na 2012 rok.
W związku z planowaną w kwietniu zbiórką Kręgu, dh. Bożena poprosiła o 
zgłaszanie propozycji do popisowego programu Zastępu.
I wtedy rozpętała się prawdziwa "burza mózgów". Na szczęście czuwał dh 
Karol ze swoją gitarą, który "studził" emocje,co chwilę intonując kolejne 
piosenki.
Obrady, wprawdzie na krótko, ale skutecznie, zakłóciło również pojawienie się
na stole świeżutkiego chleba, ogórków kiszonych i "tustego",specjalnie i 
własnoręcznie przygotowanego na zbiórkę przez dh. Kazika. Nakarmieni, 
spokojnie wróciliśmy do pracy.
Dziękujemy wszystkim, którzy sprawili, że zbiórka Zastępu III-go przebiegła 
owocnie i śpiewająco!
dh.pwd Grażyna 

Spotkanie z poetą w willi Fitznera

Dnia 23 lutego 2012 r. w Willi Fitznera,  nasz Krąg umilał 
swoimi piosenkami harcerskimi spotkanie z poetą Romanem 
Młodnickim  "Ślązakiem z Krakowa ".  Opowiadał On o swojej 
twórczości , trudnym życiu i przejściach rodzinnych i prezentował swoje 
wiersze . Wśród gości na sali byli obecni poeci skupieni przy Muzeum 
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Miejskim w Siemianowicach Śl . Był też Lucjan Czerny - artysta filmowy , 
kabaretowy i dziennikarz radiowy,  który po części oficjalnej śpiewał razem z 
nami piosenki harcerskie , ludowe oraz swoje przeboje i bawił  publiczność. 
Do końca pozostał również Roman Młodnicki, który mimo późnej pory także 
się rozśpiewał. Jak zwykle niezawodni nasi gitarzyści : dh Bożena , dh Andrzej
i dh Karol do samego końca nie wypuszczali gitar z rąk
red. dh Zosia phm 

Dzień Myśli Braterskiej

Dnia 22 lutego 2012r. w Bibliotece Śląskiej w Katowicach odbył się 
tradycyjny międzypokoleniowy Kominek Seniorów i Starszyzny Harcerskiej z 
okazji Dnia Myśli Braterskiej pod hasłem " 100 lat Harcerstwa Śląskiego "
W spotkaniu uczestniczyli Komendant Chorągwi Śląskiej hm. Andrzej Lichota z hm. 
Anną Peterko oraz dyr. Biblioteki Śl. hm. prof.  Jan Malicki , oraz seniorzy z 
Zaolzia . Jak co roku seniorzy ZHP wspomogli polskich harcerzy w Republice 
Białorusi symboliczną złotówką . Z naszych datków harcerze na Białorusi otrzymują 
mundurki , sprzęt harcerski i materiały do prowadzenia drużyny . Całość spotkania 
ożywiała harcerska piosenka inspirowana jak co roku przez członków naszego 
Instruktorskiego Kręgu Seniora i podchwytywana przez zgromadzonych przy 
ognisku . Ognisko przygotował i prowadził dh hm. Krzysztof Witkowski.
W celu przypomnienia :   Dzień Myśli Braterskiej to święto przyjaźni obchodzone 
dnia 22 lutego każdego roku przez harcerzy i skautów na całym świecie . Idea 
ustanowienia tego dnia powstała na IV Międzynarodowej Konferencji Skautek i 
Przewodniczek w Stanach Zjednoczonych w 1926 r.
22 luty jest to dzień urodzin założyciela skautingu sir Roberta Baden Powella / 
22.02.1857 r / i jego żony Olave Baden Powell / 22.02.1889 r / Ten dzień uświadamia
skautom na całym świecie , że są dla siebie braćmi niezależnie od koloru skóry , 
narodowości czy wieku . W tym dniu harcerze składają sobie życzenia i odbywają się
różnego rodzaju spotkania , ogniska , gry terenowe itp.
red. Z. Strzybny phm.
 

Zbiórka zastępu V
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Dnia 15 lutego 2012 r. w restauracji " Osteria " w Michałkowicach zebrało się 17 
członków na zbiórce  zastępu V im. A. Małkowskiego . Po powitaniu przez dh Zosię i 
odśpiewaniu piosenki powitalnej , dh Komendant omówił plan pracy HIKS na rok 2012 . 
Szczególną uwagę zwrócił na spotkanie 22 lutego z okazji Dnia Myśli Braterskiej . Tematem
zbiórki było przygotowanie piosenek na spotkanie z siemianowickim poetą Romanem 
Młodnickim w Willi Fitznera , przy oprawie muzycznej naszego Kręgu . Tradycyjnie cały 
wieczór rozbrzmiewał piosenką harcerską / i nie tylko / przy akompaniamencie 
niezawodnych gitar druhów Andrzeja i Karola . Z żalem rozstawaliśmy się po pożegnalnym 
kręgu .
  red. dh Zosia 

Zbiórka zastępu I-go

 9 lutego 2012 r.
Zastęp I-szy im. Zawiszy Czarnego,  zgodnie z planem spotkał się w dniu 09 lutego u 
druhny Urszuli. Dziewiętnastu członków zastępu powitała zastępowa dh. Róża. Po piosence
powitalnej głos zabrał  dh. Komendant, członek tego zastępu. Omówił kilka ważnych spraw 
organizacyjnych. W atmosferze wesołości z pieśnią na ustach czas upłynął jak zwykle o 
wiele za szybko. Zbiórkę zakończono tradycyjnym kręgiem pożegnalnym.
Admin Jurek 

Noworoczne spotkanie "opłatkowe"Kręgu 2012 roku.

 Zbiórką w dniu 5.stycznia 2012 roku, Harcerski Instruktorski Krąg 
Seniora w Siemianowicach, zainaugurował kolejny rok swojej działalności.
Na spotkanie w restauracji "Laura" przybyło ponad 50 instruktorów i 
sympatyków harcerstwa.
Zebranych powitał komendant Kręgu dh hm. Marian Cichoń,który krótko podsumował 
ubiegłoroczną działalność Kręgu, podkreślając jego zasługi i sukcesy, podziękował za pełną 
zaangażowania wspólną pracę, oraz złożył wszystkim obecnym życzenia noworoczne.
Kończąc swoje wystąpienie Komendant powierzył dalsze prowadzenie zbiórki  dh. pwd.Zosi
Strzybny - zastępowej Zastępu V.
I tak, w urokliwej atmosferze góralskiej chaty, za sprawą dh. Zosi i Jej Zastępu, 
powróciliśmy do okresu świątecznego ,do nastroju i magii wieczoru wigilijnego.
Przywołane obrazy tradycyjnej wieczerzy w rodzinnym gronie,począwszy od opisu wystroju
stołu,poprzez listy potraw różnych regionów,opisy zwyczajów utrwalanych przez wieki, aż 
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do przedstawionych w humorystyczny sposób przeróżnych wigilijnych przesądów, 
przeplatały wspólnie śpiewane najpiękniejsze kolędy.
Na zakończenie programu przygotowanego przez  Zastęp V, wszyscy obecni, na stojąco, 
trzymając się za ręce , odśpiewali piosenkę "Znak pokoju".
Należy nadmienić, że przywołanie obrazu niedawnej, grudniowej Wigilii , zdecydowanie 
ułatwiał, dochodzące z restauracyjnej kuchni, zapachy gotującej się zupy grzybowej, 
kapusty z grochem i tej z grzybami oraz smażonego karpia. Po wspaniałej kolacji 
rozpoczęło się wspólne śpiewanie ulubionych piosenek, harcerskie zabawy i popisy 
śpiewacze, w których przewodzili szczególnie dh. Zosia oraz druhowie: Józek, Marian i 
Jurek.
Oprawę muzyczną zbiórki stanowili ,niezawodni jak zwykle , dh Bożena i druhowie: 
Jędrek, Karol i Tadek.
Zbiórkę zakończyliśmy tradycyjnie - kręgiem.
Oby atmosfera wzajemnej życzliwości i serdeczności, która udzieliła się nam w tym dniu - 
nigdy nas nie opuszczała.
Dziękujemy wszystkim, którzy sprawili, że nie chciało nam się jeszcze wracać do domów.
dh. pwd. Grażyna
Fotoreportaż w zakładce "Galeria" 

Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego 
"Czuwaj".

17 grudnia 2011 r. w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie odbyło się 
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego "Czuwaj". W 
spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz miejskich miasta Rybnik, Zawiercie, 
Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza i innych. Był również w-ce prezydent miasta Siemianowice 
Śl. dh H. Ptasznik. Celem zebrania było podsumowanie pracy Zarządu w 2011r.  i 
przedstawienie harmonogramu pracy Zarządu Stowarzyszenia na rok 2012 .
W sprawozdaniu podkreślono udział Stowarzyszenia w obchodach : 50-lecia akcji 
Zamonit,100-lecia ZHP w Zagłębiu,
1 września pod wieżą spadochronową w Katowicach , uczestnictwa w czasie przekazania 
betlejemskiego światełka pokoju na Jasnej Górze i innych .
W planach pracy na 2012r. przewijał się temat 50-lecia Akcji Klimczok.
Na spotkaniu wręczono odznaczenia ,wyróżnienia, legitymacje i znaczki SRH 
"Czuwaj"członkom Stowarzyszenia.  Dh hm  Marian Cichoń  otrzymał odznakę 100-lecia 
Harcerstwa Zagłębia . Puchar dla najlepszego hufca 2011r. otrzymał Hufiec Katowice.
Tradycyjnie , już od wielu lat, rozśpiewani seniorzy z Siemianowic Śląskich urozmaicili 
obrady śpiewając początkowo piosenki harcerskie , a po życzeniach świątecznych - kolędy. 
Na tę okoliczność dh hm Krzysztof Witkowski napisał "Kolędę "Czuwajową  2011 "na 
melodię znanej ludowej kolędy "Oj Maluśki " Spotkanie zakończyło się obiadem wigilijnym 
i śpiewaniem kolęd.                                                                                                      Red. Zosia S.
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"Barbórka" 2011r.

15 grudnia 2011 r. nasz Krąg spotkał się w Zameczku w 
Michałkowicach aby świętować tradycyjną " Barbórkę"  Na samym 
początku zbiórki, dh. hm. Gizela Kośny odczytała oficjalny list otwarty Sląskiej
Komendy Chorągwi w Katowicach do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Pana Bronisława Komorowskiego. Autorzy tego listu zwracają się z prośbą o 
zwrócenie większej uwagi władz RP na nasz związek. Zdaniem autorów tego 
listu, władze RP, poświęcają za mało uwagi i środków na ZHP. Pod tym listem 
podpisali się uczestnicy spotkania.
Zbiórka ta miała charakter Spotkania Gwarków , często nazywanego Karczmą 
Piwną Jest to tradycja kultywowana do dziś przez prawdziwych górników na " 
wieczną rzeczy pamiątkę ."Kontrapunkci : dh-na Grażyna i dh Jurek  /w 
mundurach górniczych  /, na "Prezesa Karczmy" powołali dh-a Komendanta , 
a na Jego zastępców dh-nę Bożenę i dh-a Jasia .Biesiada rozpoczęła się 
odśpiewaniem hymnu górniczego. Wedle zwyczaju posadzono nas przy dwóch
długich stołach .Zostaliśmy uroczyście przyjęci do braci górniczej przez 
złożenie ślubowania i nazwani Gwarkami / druh Gwarek i druhna Gwarka /. I 
ruszyła  lawina górniczych opowieści : o Barbórce -  legendę opowiedział nam 
dh Karol , o zwyczajach spotkań Gwarków ,z którymi zapoznali nas 
Kontrapunkci . Nie zapomniano również o konkursach z nagrodami,/ które 
sponsorowała dh-na Bożena/. Nie brakowało też górniczych kawałów 
przeplatanych górniczymi i śląskimi piosenkami .Honorowymi gośćmi 
naszego spotkania byli członkowie HKS "Zaolzie" z phm Władysławem 
Kristenem na czele . On, wieloletni wielbiciel Gustawa Morcinka ,przybliżył 
nam życie śląskiego pisarza i Jego rodziny. Swoje bardzo ciekawe wystąpienie 
zakończył słowami G. Morcinka:" Są cztery nadrzędne wartości pisarza: 
:talent, praca, serce i pokora .Przez długie lata nie wiedziałem o tym,nikt mi 
tego nie powiedział,aż nauczyło mnie tej polskiej mądrości życie ..."Obecnym 
na spotkaniu Barbarom i dh-nie Celinie , która w tym dniu miała imieniny , 
dh Komendant złożył życzenia imieninowe i wręczył kwiaty .Uroczystym 
momentem było wręczenie Srebrnych Odznak za zasługi dla chorągwi dh-nie 
Urszuli Lorek i dh-wi Andrzejowi Chmielowskiemu .Bardzo miło spędziliśmy 
ten czas przy żurku z kiełbasą i produktami ze 
świniobicia .                         red.pwd Zosia S.  
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Wieczór "Andrzejkowy"

Tegoroczne "Andrzejki " świętowaliśmy 23 listopada 2011 r. w 
restauracji "Osteria" w Michałkowicach .
Program przygotował Zastęp I im. Zawiszy Czarnego pod kierunkiem dh-ny Ali 
Tomaszewskiej . Nad całością  w imieniu dh-a Komendanta, który z przyczyn osobistych 
nie mógł uczestniczyć w spotkaniu, czuwała dh-na hm.  Róża Dykta.
Jak na "Andrzejki" przystało, dh-na Ala przygotowała dla nas krótką wzmiankę historyczną
o staropolskich obrzędach andrzejkowych oraz kilka tradycyjnych wróżb. Były więc 
ciasteczka z przepowiedniami ,wróżenie z obierek jabłka , z "wychodzących " butów , ze 
znaków Zodiaku itp. Cały czas, jak zwykle towarzyszyła nam piosenka ludowa i harcerska, 
do której przygrywali nam niezastąpieni druhowie :   Andrzej, Karol i Tadek . Dh-na Basia 
pobudzała nas do ruchu "swoimi " wesołymi piosenkami . Bawiliśmy się tak dobrze, że po 
pożegnalnym kręgu nie mogliśmy się rozstać i spora część została  jeszcze by pośpiewać.   
Dziękujemy za wspaniałe przeżycia !
Red. dh-na pwd. Zosia S. 

Spotkanie z cyklu znani Siemianowiczanie w "Willi 
Fitznera".

W dniu 06-go października 2011r. w ramach w/w cyklu, odbyło się 
spotkanie z  członkinią naszego  kręgu dh. Alfredą Barnaś.
"Tacy ludzie , jak Pani stanowią najcenniejszy kapitał Siemianowic Śląskich " - tak 
podsumował w liście okazjonalnym Prezydent Miasta Jacek Guzy , całokształt pracy naszej 
druhny Fredzi Barnaś . Grono przyjaciół wypełniło salę po brzegi . Nie mogło tam 
zabraknąć członków naszego Kręgu . Wywiad przeprowadzony przez p. Małgosię 
Groniewską przybliżył nam działalność dh-ny Fredzi jako animatorki kultury i działaczki 
społecznej w naszym mieście. Cykl zdjęć pt. " Wehikuł czasu " pozwolił nam przenieść się w
lata 50-te , przeżyć jeszcze raz te chwile obchodzonych Dni Siemianowic czy Letnie Święta 
Folkloru , odnajdywać siebie z tamtych lat i przypomnieć sobie niektóre postaci z życia 
kulturalnego , przemysłowego i politycznego . Spotkanie uświetnili swoimi występami 
Beata Mańkowska -śpiew i Franciszek Rzepczyk grą na fortepianie . Nasza śpiewająca 
grupa poderwała do śpiewu całą salę . Nie było końca życzeń i kwiatów od przyjaciół . Po 
krótkiej przerwie i poczęstunku zebrali się wszyscy w sali aby pośpiewać i powspominać 
stare harcerskie czasy przy akompaniamencie niezastąpionych naszych gitarzystów dh-ny 
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Bożeny i dh-a Karola . 
Red. pwd Zofia Strzybny 

Pożegnanie lata 2011r.

I znowu pożegnaliśmy kolejne lato. 29 września 2011 r. spotkaliśmy się 
u dh-a Karola w Żychcicach , gdzie odbyło się żegnające lato ognisko przygotowane i 
prowadzone przez dh-nę Krysię i III zastęp. Program ogniska był bardzo bogaty , 
podsumowywał letnią akcję HIKS-u . Były więc wspomnienia z  4 dniowej wycieczki do 
urokliwej i ciekawej ziemi Podlasia , uczestnictwa w imprezie zorganizowanej na 
Podzamczu w Ogrodzieńcu z okazji 50-lecia Zamonitu oraz spotkania z Seniorami 
Chorągwi Śląskiej w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie w Dniu Seniora . Gawędy 
przeplatane wierszami i piosenkami tworzyły nastrój ogniska . Były więc momenty zadumy 
i powagi , a także pełne radości i humoru . Ponieważ na spotkaniu w Chorzowie zostaliśmy 
zaskoczeni piosenką , którą słabo znaliśmy ,/Krajka/ powtórzyliśmy więc kilka dawno nie 
śpiewanych piosenek .  Gościem honorowym naszego spotkania był Przewodniczący Rady 
Śląskiej  Chorągwi dh hm Czesław Surma. Po kilku miłych i serdecznych słowach pod 
adresem naszego kręgu wręczył druhowi Józkowi Anders srebrny Medal za zasługi dla 
Śląskiej Chorągwi ZHP .  Był też przykry moment naszego spotkania , kiedy to żegnaliśmy 
dh-nę Stefcię Górny , która ze względu na zmianę miejsca zamieszkania musi opuścić nasz 
krąg . Obiecała jednak , że przy każdej nadarzającej się okazji spotka się z nami i będzie 
uczestniczyć w spotkaniach i wycieczkach. Na zakończenie części oficjalnej głos zabrał dh 
Komendant , dziękując za przygotowanie ogniska i podsumowując akcję letnią . Potem to 
już były kiełbaski z ogniska , dalsze śpiewy i zabawa .
Dh. Zosia S. pwd. 

Drugie święto Seniora ZHP Sląskiej Komendy Chorągwi.

   Dnia 10.09.2011r.  w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie spotkali się 
członkowie kręgów seniora , kręgów starszyzny harcerskiej oraz innych 
zespołów instruktorskich z terenu Śląskiej Chorągwi ZHP. Nasz Krąg oczywiście 
też czynnie i licznie uczestniczył w tym spotkaniu .
Głównym celem imprezy było zakończenie obchodów 100-lecia ZHP oraz uczczenie 25-
lecia utworzenia Chorągwianego Kręgu Seniora im. Józefa Pukowca . Spotkanie rozpoczął 
uroczysty apel , na którym decyzją Komendanta Chorągwi Śląskiej ZHP z dnia 26.08.2011r 
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Złotą i Srebrną " Odznaką Za Zasługi Dla Chorągwi "zostali odznaczeni Seniorzy.  Z 
naszego Kręgu Srebrną Odznakę otrzymali Chmielowski Andrzej , Chmielowski Tadeusz 
,Lorek Urszula , Strzybny Zofia , Szołtysik Marian , Wandzik Gabriela oraz Zdechlikiewicz 
Marcel .
Apel zakończył się wspólnym zdjęciem , po którym uczestnicy wzięli udział w zabawach i 
grach zręcznościowych . Towarzyszyła im harcerska piosenka . W tym roku naszym 
gitarzystom dh-nie Bożenie i dh-owi Tadkowi przygrywała trąbka dh-a Zdzisia z 
Chrzanowa . Nasz Krąg wykazał się dużą aktywnością w zawodach , czego wynikiem były 
liczne zdobyte nagrody , w których górowały "Siemianowice".
Po harcerskiej grochówce zasiedliśmy do biesiady prowadzonej przez dh-a hm Jerzego 
Sierka . W tle piosenek prezentowali się Seniorzy z poszczególnych kręgów . Ze 
wzruszeniem słuchaliśmy wierszy w wykonaniu dh-a Tadeusza z Rydułtowy , z uśmiechem 
przyjęliśmy występy Seniorów z  Zaolzia. Po biesiadzie przy ognisku wysłuchaliśmy 
harcerskich gawęd . W podsumowaniu dh-na  Anna Peterko - Komendantka Święta 
Seniorów podkreśliła , że te nasze spotkania emanują radością do czego przyczynia się 
rozśpiewana grupa z  Siemianowic . Dzień zakończyła Harcerska Msza Święta dla 
chętnych .

    Red. pwd Zofia Strzybny
Obszerny fotoreportaż ze święta seniora  do przeglądu w zakładce "Galeria"

45 lat Hufca Katowice

W dniu 27.08.2011 r.  Krąg nasz wziął udział w obchodach 45-lecia Hufca 
Katowice. Zaproszona przez organizatorów  reprezentacja naszego Kręgu udała się do 
ośrodka w Jaworzu-Nałężu, gdzie swoim śpiewem uświetniła jubileuszowe 
obchody.                                                                                                                                                      
                                                Dh. Jurek O. 

Wycieczka Kręgu do "Tatarskiego Kraju" 

w dniach 23-26.06.2011r.

W dniach 23 -26 czerwca 2011 roku, zgodnie z planem pracy, 
odbyła się wycieczka Harcerskiego Instruktorskiego Kręgu Seniora, tym 
razem pod hasłem "Polska egzotyczna". Tradycyjnie, organizatorem, 
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przewodnikiem i pilotem wycieczki była dh. hm. Barbara Filus.
  Pierwszym celem na naszej trasie był ŁOWICZ, położony nad Bzurą - słynący z niezwykle 
uroczystej i kolorowej procesji Bożego Ciała.  Zachwycały szczególnie piękne, mieniące się 
barwami tradycyjne łowickie stroje, zakładane w tym dniu nawet przez najmłodszych 
mieszkańców miasta .
  Następnie pospacerowaliśmy po parku w ŻELAZOWEJ WOLI, gdzie stoi dom urodzenia 
Fryderyka Chopina, a także wstąpiliśmy do niedalekiego BROCHOWA, by podziwiać 
unikatowy na skalę europejską kościół obronny, w którym brali ślub rodzice Fryderyka 
Chopina. I dalej, przez PUŁTUSK, zostawiając urokliwą Ziemię Mazowiecką dotarliśmy na 
Podlasie, do GONIĄDZA, który stał się naszą bazą wypadową na kolejne dwa dni. Po 
obiadokolacji i rozpakowaniu się, spotkaliśmy się przy ognisku, gdzie spędziliśmy czas na 
wspólnym śpiewaniu naszych ulubionych piosenek (pomimo braku akompaniamentu 
wychodziło nam to nadzwyczaj dobrze), zajadając pieczone kiełbaski i chleb z "tustym" w 
wersji podlaskiej, zaśmiewając się z byle czego. Na tym ognisku zrodziło się hasło 
przewodnie całego wyjazdu: " czy druhna jest zadowolona ?".
  Drugi dzień wycieczki przebiegał unikalnym w skali kraju SZLAKIEM TATARSKIM. 
Tereny, które zwiedzaliśmy otrzymali w posiadanie żołnierze z oddziałów tatarskich w XVII
w. "z przywileju Jana III Sobieskiego". Po dobrym śniadanku wsiedliśmy więc do autokaru,
na dzień dobry odśpiewaliśmy "Sto lat" aż 5 solenizantom, to jest Danutom i Janom i 
ruszyliśmy do leżącej na styku kultur Wschodu i Zachodu SOKÓŁKI, z murowaną cerkwią 
prawosławną pw. św. Aleksandra Newskiego oraz Muzeum Ziemi Sokólskiej ze stałą 
ekspozycją poświęconą społeczności tatarskiej, odwiedziliśmy BOHONIKI z meczetem z 
1883 r., i tatarską wieś - KRUSZYNIANY, z najstarszym w Polsce zabytkowym drewnianym
meczetem. Ponadto w Kruszynianach dh. Basia przygotowała dla nas smakowitą 
niespodziankę - mieliśmy okazję poznać smak oryginalnych tatarskich potraw, których 
nazw niestety nie pamiętam. Po zwiedzeniu SUPRAŚLA z jego najcenniejszym zabytkiem 
jakim jest prawosławny męski klasztor Zwiastowania NMP wraz z dzwonnicą i cerkwią, 
zaglądnęliśmy do Muzeum Ikon, gdzie w tym dniu udostępniona była do zwiedzania 
niestety tylko jedna ekspozycja. Z Supraśla skierowaliśmy się do BIAŁEGOSTOKU. Stolica 
Podlasia okazała się bardzo ładnym i pełnym pięknych zabytków miastem. Największe 
wrażenie wywołuje chyba jednak jedna z najwspanialszych rezydencji magnackich z XVII - 
XVIII w. - Pałac Branickich z okalającym go rozległym ogrodem, nie bez powodu zwany 
Wersalem Podlaskim. Kiedy wróciliśmy do naszej bazy w Goniądzu, przywitał nas ulewny 
deszcz. Siłą rzeczy nasze ognisko odbyło się przy baaardzo długim stole, w nowiutkiej 
świetlicy udostępnionej nam przez gościnnych gospodarzy. Tym razem oprócz śpiewów 
harcerskich były też pląsy i zabawy.
  W trzecim dniu, po kolejnym smakowitym śniadanku, ze smutkiem opuszczaliśmy 
wygodne pokoje w naszej bazie w Goniądzu, gdzie przez dwie doby gospodarze serwowali 
nam wspaniałe domowe posiłki. Bagaże do autokaru, pożegnalna piosenka i w drogę...
  TYKOCIN - zamek, kościół p. w.  św. Trójcy z XVIII w., barokowa synagoga z XVII w., 
druga co do wielkości w Polsce, a w niej Muzeum Judaistyczne z przejmującą wystawą "I 
ciągle widzę ich twarze". Następnie CHOROSZCZ z letnią rezydencją hetmana Branickiego 
z olbrzymim parkiem okolonym kanałami, muzeum wnętrz pałacowych z VIII-XIX w., 
HAJNÓWKA z nowoczesną, drewnianą największą w kraju cerkwią pw. św. Trójcy, 
mieszczącą nawet 5 tysięcy wiernych.  Z  Hajnówki niestety, z uwagi na brak czasu i 
rozliczenia kilometrażu naszego super kierowcy, nie mogliśmy pojechać do Białowieży... No
i GRABARKA - Jasna Góra polskiego prawosławia, z cerkwią z XVI w. położoną na 
Wzgórzu Pokutników, do której prowadzą kamienne schody. Niesamowite wrażenie robi 
widok tysięcy krzyży wotywnych wokół cerkwi, stawianych tam nieprzerwanie od 1710 
roku. Tym razem na nocleg zajechaliśmy do bursy szkolnej w BIAŁEJ PODLASKIEJ. Po 
obiadokolacji odbyło się tradycyjne ognisko na wyznaczonym miejscu przed budynkiem, z 
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pieczonymi kiełbaskami i śpiewem.  Ostatni dzień wycieczki rozpoczęliśmy od zwiedzania 
Białej Podlaskiej z kościołem farnym pw. św. Anny z XVI w. ufundowanym przez księcia 
Mikołaja Radziwiłła oraz siedzibą Radziwiłłów z XVII w., by następnie podziwiać barokowy
pałac Potockich z XVII w. z parkiem i kościół pw. św. Trójcy w RADZYNIU PODLASKIM. 
Po przejechaniu mostu na  Wiśle w Dęblinie, nasz ostatni postój wypadł w bardzo ładnym i 
dobrze zorganizowanym ośrodku w JEDLNI LETNISKO. Tu, po rozpaleniu ostatniego na 
tym wyjeździe ogniska przez dh. Basię Filus i dh. Mariana Cichonia, nastąpiło 
podsumowanie wycieczki, podziękowania dla "zasłużonych", kiełbaski, bigos, harcerskie 
śpiewy, no i po utworzeniu kręgu tak naprawdę to tutaj pożegnaliśmy się wszyscy. 
Zwiedziliśmy mało znane większości uczestników obszary Polski, podziwialiśmy urokliwe 
krajobrazy, gdzie przygraniczne położenie i historyczne losy sprawiły, że przez wieki 
krzyżowały się tutaj wpływy różnych narodowości: Polaków, Białorusinów, Żydów, 
Tatarów, Rosjan, Litwinów i Niemców i wyznawane przez nich religie. Dlatego wśród 
zabytków architektury sakralnej były kościoły katolickie, cerkwie prawosławne, meczety i 
synagogi...
Myślę, że dh. Basi należą się specjalne podziękowania za trud przygotowania i 
poprowadzenia wycieczki, a także dostarczania nam w czasie podróży autokarem 
informacji na temat zwiedzanych obiektów, jak również mijanych miejscowości. 
Dziękujemy!

w imieniu uczestników wycieczki dh pwd. Grażyna
P.S. Dalsze zdjęcia z wycieczki do oglądania w zakładce "Galeria

Na harcerskim szlaku wczoraj i dziś. Wystawa w 
Bibliotece Miasta.
Jednym z kulturalnych wydarzeń,  towarzyszących obchodom XXIX Dni Siemianowic 
Śląskich była wystawa pod tytułem "Na harcerskim szlaku wczoraj i dziś. Tradycje 
harcerskie w Siemianowicach Śl."

 Uroczystego  otwarcia wystawy, w dniu 18 czerwca 2011 r. . dokonała 
p. Wiesława  Szlachta - Dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w
 Siemianowicach Śl., odczytując  równocześnie długą listę nazwisk osób i nazw 
organizacji, które udostępniły swoje cenne zbiory , aby ta wystawa mogła powstać.
 Następnie udzieliła głosu Skarbnikowi Miasta  dh. hm. Henrykowi Falkusowi, 
wieloletniemu działaczowi harcerskiemu, który swoje wystąpienie zakończył piękną 
sentencją przyświecającą harcerzom i nadającą sens ich pracy: "per aspera astra" (" przez 
trudy do gwiazd").
W holu biblioteki,  w gablotach i na planszach, z konieczności  w wielce skróconej formie, 
zawarta została historia ruchu harcerskiego w Siemianowicach Śl.  Stało się to możliwe 
dzięki harcerzom gromadzącym latami pamiątki dokumentujące tradycje harcerskie w 
naszym mieście. Wiele z tych eksponatów, historycznie najcenniejszych , udostępnili 
najstarsi siemianowiccy harcerze, którzy licznie stawili się również na otwarciu wystawy.  
Mowa tu o reprezentacji Harcerskiego Instruktorskiego Kręgu Seniora w Siemianowicach 
Śl.,na czele z jego Komendantem dh. hm. Marianem Cichoniem.  I tak na wystawie można 
było podziwiać sztandary, proporczyki, kroniki obozów harcerskich i kolonii zuchowych, 
kroniki i albumy drużyn, jubileuszowe tablice, plakietki akcyjne i okolicznościowe, wycinki 
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prasowe oraz całe mnóstwo zdjęć ukazujących harcerskie życie w drużynach i na obozach, 
uczestnictwo  w Festiwalach Kultury Harcerskiej i Zuchowej oraz w akcjach: Istebna,
 Rejów, Jura, Zamonit, Klimczok i Rodło-73.  Wśród eksponatów nie zabrakło również 
gazetek harcerskich, biuletynów, roczników i poradników przedwojennych z lat 1921-1939.
 Licznie zgromadzeni zwiedzający ,  reprezentujący różne grupy wiekowe,  z 
zainteresowaniem wysłuchiwali wyjaśnień dh. pwd. Katarzyny Majchrowskiej, która z 
ogromu dostarczonych pamiątek ,  z  pomocą pań pracujących w czytelni, stworzyła 
ciekawą ekspozycję.  Siłą rzeczy, czytelnia biblioteki  stała się  przedłużeniem  wystawy , 
gdzie można było przeglądać dokumenty i kroniki, które nie zmieściły się w gablotach.
Wystawa, dostarczyła nie tylko wiedzy na temat ruchu harcerskiego w mieście, ale była też 
źródłem wielu radosnych i sentymentalnych wspomnień dla tych , którzy tę historię 
tworzyli.

dh. pwd. Grażyna

Powitanie lata 2011r. u Karola

Powitanie lata 2011 r.

Trochę wcześniej ,bo 30 maja , nasz Krąg witał w tym roku lato . Witaliśmy 
je przy ognisku u dh-a Karola Spałka  w Żychcicach.  Tematem zbiórki były wspomnienia o 
obozach i zimowiskach harcerskich pt. „ Moja przygoda z Zamonitem .” Przy dźwiękach 
harcerskiej piosenki dh Komendant rozpalił ognisko /oczywiście jedną zapałką/.   No i 
rozsypał się worek ze wspomnieniami przeplatany piosenkami obozowymi i harcerskimi.
 Największą ilością wspomnień podzielili się z nami dh Jurek O; dh Karol M.  i dh-na 
Basia . „Wstrząsające wydarzenia"  opisane przez dh Komendanta w materiale  pt. „Moja 
przygoda z Zamonitem ", przeczytała dh-na Irka S. Dh Karol S. złożył życzenia wszystkim 
Matkom z okazji minionego święta ,  natomiast dh Komendant  przypomniał o urodzinach 
dh-ny Basi Filus , a zgromadzeni odśpiewali tradycyjne „Sto lat".  Dh Kazik  strażnik 
ogniska,  sumiennie je podtrzymywał. Ponieważ dużo wspomnień dotyczyło jedzenia 
,wszyscy chętnie złapali za szpikulce nadziane kiełbaskami . Piosenki dalej rozbrzmiewały 
przy akompaniamencie gitar dh-a Karola M. i dh-a Andrzeja Ch. Czas minął tak szybko , że 
ze zdziwieniem przyjęto hasło dh-a Komendanta  - „Do kręgu ".  Z  ociąganiem i piosenką 
na ustach rozeszliśmy się do domu pocieszając się tym , że prawdziwe powitanie lata 
będziemy przeżywać na wycieczce w dniach 23-26 czerwca na szlaku „Mieszanka wschodu i
zachodu "
  Red. Dh-na Zosia S. - pwd 

Wspomnienia wychowanków o dh. hm. Stanisławie Dykcie

58



Dnia 28-go kwietnia 2011 r. o godz. 18-tej w dawnej harcówce 
michałkowickiego szczepu harcerskiego im . hm. Józefa Skrzeka w 
Michałkowicach przy Szkole Podstawowej Nr. 13 odbyło się spotkanie 
wspominkowe wychowanków dh. hm. S. Dykty z członkami Kręgu. Zaproszono 
również jego wychowanków młodszych pokoleń. Wśród obecnych najstarszymi byli  dh 
Stanisław Stypa i dh Paweł Kluziak. Organizatorkami spotkania były dh phm. Barbara 
Zdechlikiewicz oraz dh hm. Róża Dykta. Ciepło, serdecznie i z pełnym szacunkiem 
wspominano swego wychowawcę, wielu pokoleń harcerzy i instruktorów. Dh. S. Stypa 
wspominał czasy powojenne, dh.dh. Jurek Okoń i Józef Anders wspominali odnowę 
harcerstwa z udziałem dh.Dykty w 1956r. Młodsi harcerze, tacy jak bracia Marcel i Tadek 
Zdechlikiewicz, oraz Józef Sęk wspominali swoje spotkania z nim. Również miło 
wspominała go dh. hm. Basia Filus. Prowadząca to spotkanie dh. Basia podkreśliła jego 
zaangażowanie i zasługi dla harcerstwa, któremu poświęcił całe swoje życie. Przypomniała 
jak to po wstąpieniu w 1934r. w szeregi ZHP szybko awansował, dzięki aktywnej pracy w 
drużynie. W 1939 roku mianowany do stopnia podharcmistrza zastał go wybuch II-giej 
wojny światowej a on ochotniczo wstąpił do wojska. Po przebyciu kampanii wrześniowej 
dostał się do niemieckiej niewoli, skąd dnia 1-go października 39r. wrócił do domu. 
Natychmiast wstąpił do ruchu oporu prowadzonego przez instruktora swej drużyny hm. 
Józefa Skrzeka. Po zakończeniu działań wojennych w 1945r. wraz z innymi harcerzami 
przystąpił do wskrzeszenia michałkowickiej drużyny, zamieniając swego patrona na 
straconego w 1941r. instruktora tej drużyny hm. Józefa Skrzeka. Mianowano go jej 
drużynowym. Również w 1956r. po reaktywacji ZHP, obejmuje tę funkcję aż do roku 1961, 
kiedy to po połączeniu się z żeńskimi drużynami z Michałkowic, mianowany został 
Komendantem II Szczepu ZHP w Michałkowicach. Przez 60 lat swego życia, był czynnym 
instruktorem, niemal do końca swoich dni a za swoją aktywną działalność został 
uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi i harcerskimi. Na zakończenie 
spotkania na wniosek dh. Jurka Okonia, podjęto inicjatywę wystąpienia do władz miasta o 
nadanie jego imienia jednej z michałkowickich ulic.
Więcej zdjęć w Galerii. Red: dh. Jurek Okoń pwd 

Dzień Kobiet 2011 w Kręgu

    W dniu 10 marca 2011 r. w michałkowickim "Zameczku" odbyła się 
zbiórka Kręgu z okazji Dnia Kobiet. Komendant Kręgu dh hm. Marian Cichoń 
przywitał   Druhny i złożył im życzenia z tej okazji, oraz wraz z innymi druhami ,  wręczył  
im  symboliczną różę. Program artystyczny przygotowali druhowie Karol Milbauer i Jurek 
Okoń. Skecze monologi, piosenki i wiersze były oczywiście na temat "pięknych Pań". 
Salwami śmiechu przyjęto występ kolegów prowadzących oraz Tadka i Andrzeja 
Chmielowskich, przebranych jako "Filipinki. Druhna Zosia Strzybny w ramach rewanżu z 
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okazji zbliżającego się "Dnia Panów", złożyła wszystkim druhom życzenia i zaśpiewała 
piosenkę. Potem były śpiewy, tańce i zabawa, którą zakończył wspólny pożegnalny 
krąg.           

Red:  Dh-na Zosia

Narada Komendantów Kręgów.

Dnia 7 kwietnia 2011r
w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie odbyło się spotkanie referatu Seniorów i Starszyzny 
Harcerskiej Komendy Śląskiej Chorągwi ZHP . Tematem spotkania było sprawozdanie z 
pracy Kręgów oraz przedstawienie planu pracy na rok 2011.
Na naradę została zaproszona również śpiewająca grupa naszego Kręgu, której zadaniem 
było "rozśpiewanie "spotkania.
Red. dh-na Zosia Strzybny pwd.

Obchody 100-lecia ZHP w Zagłębiu

Dnia 2 kwietnia 2011r członkowie naszego Kręgu Seniora wzięli udział w 
Inauguracji Obchodów 100-lecia powstania harcerstwa w Zagłębiu , która odbyła się pod  
Honorowym Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą św. w Bazylice Matki Boskiej Anielskiej Patronki 
Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. Po mszy harcerze odsłonili tablicę „W hołdzie 
zagłębiowskim patriotom” i kryptę z ziemią z cmentarzy z różnych miejsc Polski i świata , 
na których spoczywają harcerze , którzy oddali życie za Ojczyznę .
Następnie w Muzeum Miejskim „Sztygarka” odbyła się konferencja historyczna dla 
instruktorów i seniorów pt. „Jesteśmy stąd…”
Po harcerskiej grochówce o  godz.15 przed Pałacem Kultury Zagłębia odbył się uroczysty 
apel zuchów ,harcerzy,wędrowników,seniorów i zaproszonych gości w obecności pierwszej 
damy RP Anny Komorowskiej.
Ukoronowaniem spotkania był koncert uczniów LO pt. „Pamiętajcie o ogrodach „.
Dzień zakończył się tradycyjnie kręgiem pożegnalnym.
Red. dh-na Zosia Strzybny pwd. 
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Wystawa w Muzeum Miasta na 100-lat ZHP
 Wystawa 100-lecia ZHP w Muzeum Miejskim w Siemianowicach Sl.

Dnia 8 grudnia 2010 r. Muzeum Miejskie w Siemianowicach Śl.  przy 
współudziale Hufca ZHP i Harcerskiego Instruktorskiego Kręgu 
Seniora zorganizowało wystawę  pt. "100 lat  ZHP w Siemianowicach Śl. 
Wystawę zaprezentował dyrektor Muzeum Miejskiego mgr Krystian Hadasz. Oficjalnego 
otwarcia dokonał Komendant Chorągwi Śląskiej dh hm.  Andrzej Lichota. Wśród gości 
znaleźli się w-ce prezydent miasta dh hm. Henryk Ptasznik , Dyrektor Prywatnej Szkoły 
"Arkona" dh hm. Hilary Chlebek ,Komendantka Hufca Siemianowice Śl. dh-na  phm 
Agnieszka Syma, Komendant  HIKS dh hm.  Marian Cichoń oraz harcerze Hufca  i 
członkowie HIKS.
Wystawę otwierały portrety Roberta Baden - Powella  -założyciela skautingu w 

W. Brytanii , pary małżeńskiej Olgi i Andrzeja Małkowskich - twórców harcerstwa w Polsce 
oraz portrety i zdjęcia przedwojennych harcerzy.
Wchodzących na wystawę witały przedwojenne sztandary drużyn harcerskich 
Michałkowic , Bytkowa i Siemianowic.
W trzech pomieszczeniach umieszczono eksponaty zebrane przez członków HIKS, 
przechowywane w domach, przez druhny i druhów takich jak: Róża Dykta , Krystyna 
Jaskuła , Celina Budziosz , Barbara Filus, Marian Cichoń  i  innych.
Znalazły się tam więc między innymi proporczyki zastępów, kroniki drużyn, jubileuszowe 
tablice II drużyny harcerzy z Michałkowic, obozowe kroniki harcerzy i kolonijne zuchów , 
albumy drużyn oraz tablica wspomnień w fotografii dh Anieli Pajko. Była też dawna 
literatura harcerska , podręczniki o prowadzeniu drużyny itp.
Pięknie prezentował się na manekinie mundur Komendanta II szczepu w Michałkowicach 
dh hm.  Stanisława Dykty oraz instruktorski mundur dh-ny hm.  Barbary Filus. Unikalny,  
prywatny zbiór krzyży i odznak harcerskich dh-a hm. Henryka Falkusa  budził bardzo duże 
zainteresowanie. Przy wejściu do jednej z sal dumnie stał Sztandar Harcerskiego 
Instruktorskiego Kręgu Seniora w Siemianowicach Śl.  wręczony  w 10-tą rocznicę istnienia
Kręgu , któremu dzielnie towarzyszyły proporczyki zastępów działających w HIKS.
Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno starszych jak i młodszych 
harcerzy.  Starsi szukali wspomnień wśród zdjęć i eksponatów , a młodsi starali się poznać 
historię swoich poprzedników szukając wśród nich znajomych , członków rodzin oraz 
wzorców do naśladowania .
Zamknięcie wystawy odbyło się w szczególnym dla harcerzy Dniu "Myśli Braterskiej".
W uroczystym zakończeniu wśród gości znaleźli się były prezydent Miasta dh hm. Zbigniew
Szandar, v-ce przewodniczący RM dh Jerzy Becker, komendantka hufca phm. Agnieszka 
Syma oraz sympatycy i członkowie HIKS. Po raportach zdanych przez drużyny o 
wykonanej pracy głosy  zabierali kolejno zaproszeni goście a  w imieniu Kręgu Seniora, głos
zabrała  dh-na hm.  Barbara Filus,  która opowiedziała  w skrócie młodszym harcerzom, 
czym zajmują się członkowie  Kręgu Seniora. Po wspólnym poczęstunku i harcerskim 
śpiewaniu, wspólny krąg dając sobie "bratnie słowo " i uścisk rąk  zakończył historyczną 
wystawę.
Echa tej wystawy i część eksponatów pozostaną  w stałej ekspozycji  Muzeum. Za to i za 
zorganizowanie wystawy  serdecznie  dziękujemy dyrektorowi Krystianowi  Hadaszowi.
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Fotoreportaż z wastawy patrz "Galeria"
Red.  pwd Zosia Strzybny.
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	 Wielu radosnych chwil na Święta Wielkanocne 2015roku, serdecznych spotkań rodzinnych,  smacznego jajka i mokrego dyngusa dla wszystkich członków i sympatyków naszego Kręgu
	w imieniu Rady Kręgu, Komendanta Mariana, oraz własnym życzy Administrator strony dh Jurek Okoń phm

