UDZIAŁ CZŁONKÓW KRĘGU SENIORA IM. ZBIGNIEWA OLĘDZKIEGO
DZIAŁAJĄCEGO PRZY HUFCU ZHP ‘PODLASIE’ W SIEDLCACH W OBCHODACH
27 DNI CHORĄGWI MAZOWIECKIEJ W SIEDLCACH 21-23.09.2019 R
Członkowie naszego Kręgu z zadowoleniem przyjęli informację o powierzeniu organizacji
obchodów 27 dni Chorągwi Mazowieckiej Hufcowi Siedleckiemu. Krąg instruktorów Seniorów
na swoim spotkaniu podjął decyzję o aktywnym uczestnictwie w programie tak zwanego
GNIAZDA SENIORÓW, będącego częścią programu Święta Chorągwi.
Przyjezdni zostali zakwaterowani
w Domu Studenta
Uniwersytetu PrzyrodniczoHumanistycznego w Siedlcach przy ul. Żytniej . Pierwszym punktem programu było zwiedzanie
Pałacu Ogińskich, obecnie mieści się w nim Rektorat Uniwersytetu. Z historią budynku, jego
pierwszych właścicieli, jak też, czasów władania obiektem przez Uczelnię, zapoznała nas
przedstawicielka Uczelni, jak się okazało instruktorka naszej organizacji. Po godzinnym
zwiedzaniu Pałacu , uczestnicy spotkania udali się pod Pomnik 100-lecia Harcerstwa na ziemi
siedleckiej. Delegacja na czele z Przewodniczącym naszego Kręgu dh. hm Zdzisławem
Romańskim złożyła wiązankę z biało czerwonych róż na Pomniku , oddano cześć wszystkim
działaczom harcerstwa na siedleckiej ziemi.
Wieczorem spotkaliśmy się, w Domu Harcerza w Siedlcach przy ul. Zaremby 3. W Domu
Harcerza, siedzibie Hufca ,mieści się Sala Kominkowa i lokal naszego Kręgu. Wieczorne
spotkanie naszych gości rozpoczęto od zwiedzania przygotowanej przez seniorów wystawy,
poświęconej historii harcerstwa na ziemi siedleckiej. W ponad 30 osobowej grupie naszych gości
były osoby, które wspominały udział swoich podopiecznych w Ogólnopolskich Festiwalach
Piosenki Harcerskiej organizowanych w Siedlcach, czy spotkaniach z siedleckimi harcerzami na
szlakach bieszczadzkich Połonin, uczestnikami Harcerskiej Operacji „Bieszczady- 40”.
W Sali Kominkowej zebranych przywitała prowadząca spotkanie Komendantka Gniazda
Seniorów hm Zofia Kroll. Kominek rozpoczęliśmy tradycyjnie, gawędą, którą wygłosiła dh. hm
Teresa Kamińska, była długoletnia Komendantka Hufca Siedleckiego. Gawęda była prezentacją
długoletniego związku druhny Teresy z organizacją, i wskazaniem dlaczego warto być
związanym z ruchem harcerskim na całe życie. Prezentację środowisk przybyłych do Siedlec
przeplatała śpiewana wspólnie piosenka harcerska. Oprawę muzyczną zapewnił dh. hm Wojciech
Ciekot, współtwórca ogólnopolskich festiwali piosenki harcerskiej. Wybór piosenek, z
wydrukowaniem śpiewników zawdzięczamy dh. hm Zbigniewowi Krasnodębskiemu, członkowi
naszego Kręgu, Jurorowi wielu festiwali piosenki harcerskiej w Siedlcach. Najliczniej
reprezentowane, obok siedleckiego było środowisko radomskie, na czele z Kręgiem Konary.
Swoje środowiska zaprezentowali też przedstawiciele z Hufców Płock, Warszawa, Żyrardów,
Przysucha, Mszczonów, Lipsko. Nasze spotkanie zakończyło zawiązanie kręgu.
Drugi dzień GNIAZDA SENIORÓW to, poznanie historii , zabytków miasta oraz wycieczka
do miejsca urodzenia Henryka Sienkiewicza, bohatera naszego hufca. Zwiedzanie miasta
rozpoczęliśmy od Muzeum Diecezialnego, tam w zbiorach znajduje się obraz Ekstaza św.
Franciszka, autora EL GREKO, zwiedzający poznali zbiory sztuki gotyckiej, unickiej starodruki,
malarską asystę świętych-obrazy i rzeźby XVI - XIX w, obejrzeli też skarbiec. Przewodnicy po
Siedlcach dh. hm Urszula Bałkowiec i dh. hm Jan Makowski w wędrówce po Siedlcach pokazali,
z obszerną informacją, ciekawe historycznie miejsca miasta.
W godzinach porannych odbyło się spotkanie Mazowieckiej Komisji Historycznej, którą
prowadził Przewodniczący dh. hm Andrzej Markowski. Przedstawicielami naszego hufca w
Komisji jest dh. hm. Grażyna Bednarzak -Przewodnicząca Komisji Historycznej naszego Hufca i
dh. hm Zdzisław Romański. Komisja na swoim posiedzeniu podsumowała pracę za okres od

ostatniego Zjazdu Chorągwi Mazowieckiej . Wybrała delegata, który przedstawi nasze
stanowisko i propozycje na dalszą pracę hufcowych i Chorągwianej Komisji na Zjeździe
Chorągwi.
Swoje spotkanie miała też, Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich, którą prowadziła jej
V-ce Przewodnicząca dh. hm Zofia Kroll.
W południe nastąpił wyjazd do Woli Okrzejskiej. Trasa wiodła przez miejscowość
Mościbrody, gdzie znajduje się Dworek Szlachecki. Historię dworka zaprezentowała, w
pięknym stroju ludowym, dyrektorka obiektów dworskich. Pani dyrektor, kończąc swoje
wystąpienie zaprosiła nas na obiad ,polecając tradycyjne danie dworskiej restauracji.
Wzmocnieni posiłkiem wycieczkowicze udali się w dalszą drogę.
W Muzeum, miejscu urodzin Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, czekał na
zwiedzających, dyrektor obiektu pan Maciej Cybulski . Poza obejrzanymi eksponatami
zgromadzonymi w Muzeum, funkcjonującym ponad 45 lat, instruktorzy wysłuchali pięknie
opowiedzianej historii, związanej z obiektem i życiem noblisty. Dyrektor podkreślił, że z historią
obiektu związane jest siedleckie harcerstwo. To w Starym Parku, przed Dworkiem w Woli
Okrzejskiej, Chorągwi Siedleckiej ZHP nadano 21 września 1981 roku imię jej bohatera
Henryka Sienkiewicza i wręczono Sztandar Chorągwi . W Woli Okrzejskiej odbywały się
największe zloty chorągwiane, na których honorowano drużyny i instruktorów odznakami i
wyróżnieniami chorągwi. Imię Bohatera Henryka Sienkiewicza przyjął też Siedlecki Hufiec
ZHP. Wieloletnia współpraca Muzeum i siedleckich harcerzy trwa dalej. Pomimo deszczowej
pogody seniorzy udali się do Okrzei na kopiec Sienkiewicza, usypany w latach 1932- 1938. Na
Kopcu znajduje się ziemia z pięciu kontynentów. Ma on 15 metrów wysokości, średnica
podstawy 45m, został usypany z 6000m sześciennych ziemi. Na szczycie ustawiono w 1980 roku
Pomnik Henryka Sienkiewicza. Spotkanie z historią Sienkiewicza zakończyło biesiadowanie z
harcerską piosenką na terenie parku przy Muzeum. Wspaniałą atmosferę spotkania zapewnił
grający na gitarze i inicjujący śpiewanie dh. hm Antoni Maliszewski, instruktor naszego Kręgu.
Wieczorem seniorzy wespół z pozostałymi uczestnikami Dni Chorągwi uczestniczyli w
ognisku Zlotowym.
Dzień 23 września rozpoczęła Msza zorganizowana na terenach miejskiego ośrodka sportów.
W mszy uczestniczyło blisko 1000 uczestników. Atrakcyjnym elementem Dni Chorągwi był
przemarsz kolumny reprezentującej Hufce Chorągwi Mazowieckiej. Na czele maszerujących
przedstawicieli Hufców, szedł Poczet ze Sztandarem Hufca. Harcerska Defilada Chorągwi
Mazowieckiej ZHP wyruszyła z ulicy Prusa i przeszła na Plac Sikorskiego w centrum Miasta.
Uroczystość zakończenia obchodów 27 Dni Chorągwi Mazowieckiej w Siedlcach rozpoczęto
od odśpiewania Hymnu Harcerskiego. Przeglądu delegacji Hufców dokonał Komendant
Mazowieckiej Chorągwi ZHP dh. hm Michał Bagiński. Komendantka 27 Dni Chorągwi
Mazowieckiej, odbywających się w Siedlcach, dh phm Magdalena Szczerbaciuk z-ca
Komendanta Hufca ZHP w Siedlcach, w swoim wystąpieniu podziękowała wszystkim za
aktywny udział w Obchodach Dni, wyraziła przekonanie, że pobyt w Naszym Mieście na długo
pozostanie w pamięci jego uczestników. Wręczono nagrody i wyróżnienia zwycięzcom
konkursów odbywających się w trakcie pobytu młodzieży w Siedlcach. Odznaką Przyjaciół
Harcerstwa, w podziękowaniu za dobrą współpracę z naszą Komendą Hufca, wyróżniono Pana
Dariusza Stopę Starostę Siedleckiego. Gościem harcerzy na apelu był Komendant Siedleckiej
Straży Pożarnej. Z przykrością odnotowaliśmy brak zaproszonych przedstawicieli Urzędu
Miasta. Obchody Dni Chorągwi zakończono wykonaniem wspólnego zdjęcia.
hm Zdzisław Romański

