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DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ

Już 22 lutego wielkopolscy harcerze, 
podobnie jak ich rówieśnicy na całym 

świecie, obchodzić będą rocznicę 
narodzin twórcy idei skautowej – sir Roberta 

Baden-Powella. To właśnie tego dnia 
odbywają się uroczyste zbiórki, spotkania 
harcerskich pokoleń oraz gry terenowe. 

Dzień Myśli Braterskiej uświadamia skautom 
i harcerzom na całym świecie jak wielu ich 

jest oraz jak pomimo różnic potrafią wspólnie 
współpracować. Tego dnia w Hufcu Oborni-
ki odbędzie się spotkanie pokoleń, wspólne 

świętowanie zaplanowali harcerze z Pleszewa, 
natomiast Hufiec Ostrzeszów uczci ten dzień 

okolicznościowym biwakiem.

FERIE NA HARCERSKĄ NUTĘ

Przez najbliższe 2 tygodnie dzieci i młodzież 
z Wielkopolski spotkają się na zimowym 

wypoczynku. W tym terminie aktywnie pracować 
będą również środowiska harcerskie, 

które wykorzystują ten czas na zimowiska, kursy 
oraz warsztaty dla kadry. 

W większości wielkopolskich drużyn prowadzone 
będą akcje zimowe. Wśród półkolonii, 

zimowisk, kursów i warsztatów kadra harcerska 
wesprze inicjatywy lokalne. W Cielczy (Hufiec ZHP 
Jarocin) odbył się biwak dla najmłoszych adeptów 

harcerstwa, teraz ich starsi koledzy przygotowują się 
do szkolenia z zakresu prowadzenia małych grup 

nieformalnych. W kilku środowiskach realizowane są 
kursy dla przyszłych liderów młodzieżowych 
(m.in. w Środzie Wlkp., Wrześni i Obornikach). 

Hufiec Konin zorganizował dla swoich 
podopiecznych serię gier terenowych, których 

zadania realizuje się przez cały okres trwania ferii.
Wielkopolscy harcerze wypoczywają również poza 

granicami naszego województwa - harcerze z 
Gniezna wypoczywają w Międzygórzu, Srebrnej 

Górze oraz Karpaczu. W wielu innych środowiskach 
organizowane są krótkie formy wypoczynku. 

Foto: Arkadiusz Głodek

Foto: Agnieszka Podhajska



HARCERSKI FORT VII

21 lutego na terenie Muzeum Fortu VII w Poznaniu wielkopolscy harcerze uczczą 
pamięć 71. rocznicy śmierci hm. Floriana Marciniaka, pierwszego Naczelnika Szarych 

Szeregów oraz  grupy 23 wielkopolskich instruktorów zamordowanych w obozie 
koncentracyjnym Gross-Rosen w lutym 1944 roku.

Harcmistrz  Florian Marciniak od samego początku związany był z Chorągwią 
Wielkopolską ZHP, w czasie wybuchu wojny pracował w Pogotowiu Harcerskim 

w Poznaniu, następnie wyjechał do Warszawy, gdzie 27 września 1939 roku otrzymał 
nominację na naczelnika „Szarych Szeregów” – organizacji konspiracyjnej harcerstwa 
męskiego. Został aresztowany 6 maja 1943 r. w Warszawie przez poznańskie Gestapo, 

następnie przewieziony do Poznania, gdzie osadzony został w celi 66 Fortu VII. Podczas 
przewozu Marciniak próbował uciec, niestety próba ta zakończyła się niepowodzeniem. 

18 lutego 1944 r. Floriana Marciniaka wywieziono z Poznania do obozu koncentracyjnego 
Gross-Rossen na pograniczu Czech i Niemiec, gdzie został zamordowany 20 lutego 1944 r.
     Harcerze - seniorzy, poczty sztandarowe oraz przedstawiciele wielkopolskich 
hufców oraz drużyn wezmą udział w Harcerskim Apelu Pamięci, delegacje złożą również 

kwiaty pod tablicą, umieszoną na ścianie śmierci - miejscu egzekucji dokonywanych 
w poznańskiej katowni, jak nazywano w okresie wojennym Fort VII w Poznaniu. 
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Tak wyglądał Harcerski 
Apel Pamięci w 2010 roku.
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