
 

 

Przewodnik po historii 

harcerskiej - Środa Wielkopolska 

Przygotował: ćwik Władysław Matuszewski 

Wsparcie: pwd. Małgorzata Patecka. 

Wykorzystano: wspomnienia druhów i druhen z hufca oraz 

informacje z książki„I gromkie czuwaj niesie wiatr... czyli 90 

lat harcerstwa średzkiego w fotografii” autor: Kazimierz 

Łątkowski, zdjęcia ww. książka i archiwa instruktorów 

Czuwaj! 

Droga Druhno, drogi Druhu!  

Przewodnik ten głównie dedykowany jest dla zuchów, 

harcerzy, wędrowników, instruktorów oraz seniorów 

harcerskich z hufca ZHP Środa Wielkopolska. 
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#1 Pierwsza nasza zbiórka 

!...czyli początek skautingu/harcerstwa ziemi 

średzkiej. 
 

 Pomijając miasto "Mafeking", Roberta Baden Powell`a  i 

rozwój jego idei to skauting na ziemiach średzkich narodził się 

głównie dzięki Stefanowi Karowowi, który w 1916r. przybył 

do Środy Wielkopolskiej. Postanowił on zorganizować 

drużynę skautową. Z uwagi na działalność konspiracyjną, 

zbiórki musiały odbywać się poza miastem. W tamtych latach 

zabudowania Środy kończyły się przy wieży wodociągowej. 

Do Źrenicy prowadziła polna droga wysadzana drzewami 

kasztanowymi. W pewnym oddaleniu od miasta w szpalerze 

kasztanowców rosła samotna rozłożysta lipa. To właśnie 

miejsce dh Karow uznał za najdogodniejsze dla zbiórek 

drużyny.  

Pierwsza zbiórka "pod lipą" odbyła się 18. maja 1916r. W jej 

trakcie utworzono pierwszy zastęp skautów.  

W pierwszej zbiórce zastępu uczestniczyli: druh Stefan Karow, 

zastępowy Ignacy Lisiak, przewodnik Klemens Malicki i 

członkowie Bronisław Garstecki i Stanisław Malicki. Po kilku 

dniach powstał drugi zastęp, a potem drużyna, na czele której 

stanął druh Stefan Karow. 

 Drużyna wkrótce przemieniła się w I Drużynę Harcerzy im. 

Henryka Sienkiewicza liczącą 40 członków, potem drużyna 

została zgłoszona do Głównej Kwatery Skautowej w Poznaniu 

i w dniach 12. i 13. czerwca 1916r. brała ona udział w zlocie 

drużyn skautowych zaboru pruskiego w Wierzenicy pod 

Poznaniem.  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1916r.- przybycie Stefana Karowa do 

Środy Wielkopolskiej z Bydgoszczy. 

18 maja 1916r. - dzień pierwszej zbiórki 

skautowej na ziemi Średzkiej.  

12-13 czerwca 1916r. - udział w zlocie 

drużyn skautowych zaboru pruskiego. 

 



 

 

#2 Nasz Patron! ...czyli ambicje 

rozwijającej się drużyny dh. Karowa. 

Drużyna dh. Karowa była bardzo dobrze prosperującą 

drużyną, ale brakowało jej czegoś co mogło ją wyróżnić od 

pozostałych "dzielnie prosperujących drużyn". Średzcy 

harcerze chcieli, aby ich drużyna nie była niczym idealny 

dobry człowiek, chcieli aby ich drużyna była niczym boski 

anioł. Wymyślili więc, że ich drużyna będzie miała swój 

własny sztandar. Harcerze nie mieli pieniędzy, ani 

materiałów, aby sztandar mógł powstać. Postanowili, więc 

jako pierwsza drużyna średzka "wyjść do ludzi". Harcerze czuli 

się spełnieni prowadząc różne typu akcje zarobkowe, oraz 

wtedy, gdy rozmawiali z ludźmi na temat swojego projektu.  

 

Dzięki pomocy sympatyków i przyjaciół uzyskano bezpłatnie 

ciemnozielone sukno, a członkinie drużyny skautek druhny 

Schmidtówna i Jordanówna wyhaftowały sztandar według 

dostarczonego im wzoru. Sztandar został poświęcony przez 

opiekuna drużyny, księdza proboszcza Mieczysława 

Meissnera w dniu 18. maja 1917r. w kościele. Z tej okazji 

skauci złożyli przyrzeczenie w dniu 16. czerwca 1917 r. w 

lasku źrenickim. 

 

 

 
Na zdjęciu  

Kadra 1 Drużyny Harcerzy  

Drużyna dh. Karowa (prawie w całości)  



 

 

#3 Pierwsza drużyna skautek! 

...czyli brak koedukacji na ziemi średzkiej  

 

I Drużyna Skautek została zorganizowana 24. lipca 1916r. 

Organizatorkami tej drużyny były druhny Maria 

Schmidówna,Zofia Jordanówna i Gabriela Majerówna, która 

została drużynową. Z tej drużyny skautek powstała później I 

Drużyna Harcerek im. Marii Konopnickiej. Poświęcenia 

sztandaru dokonał również opiekun drużyny ks. proboszcz 

Mieczysław Meissner. 

#4 Władza pruska! ...czyli gdzie jest 

nasz sztandar?!... gdzie drużyna  

Władzom pruskim nie podobało się, że drużyna skautowa 

została nazwana imieniem H. Sienkiewicza, ponieważ samo to 

nazwisko w Polakach rodziło siłę i chęć do odzyskania 

niepodległości. Władze obawiały się również tego, iż skauting 

jest bardzo popularny wśród młodzieży, a nawet zaczęto 

wykrywać pewne ruchy skautowe prowadzące do odzyskania 

niepodległości. Władze zaczęły więc działać. Jesienią 1917r. 

sztandar  I Drużyny Harcerzy im. H. Sienkiewicza został 

zaaresztowany przez żandarmów. Skauci, dowiedziawszy się, 

gdzie jest przechowywany sztandar, nad którym się tak 

napracowali, zorganizowali jego uwolnienie. 

Wiosną 1918r. dowództwo wojskowe V Korpusu zakazało 

działalności skautowej. Skauci przeszli do konspiracji i 

nawiązali łączność z Polską Organizacją Wojskową Zaboru 

Pruskiego.  

24. lipca 1916r. - zorganizowanie 1. drużyny skautek przez druhny 

Marie Schmidównę, Zofię Jordanównę i Gabrielę  Majerównę.  

 Gabriela Majerówna - pierwsza drużynowa drużyny żeńskiej. 



 

 

#5 1919-1939r.!...czyli ciągła walka o 

niezależność, o spokój ducha i wolną Polskę 

 

27. grudnia 1918r. wybuchło Powstanie Wielkopolskie. 

Mieszkańcy Środy włączyli się do walki, uformowała się 

Pierwsza Kompania Średzka. Wstąpili do niej najstarsi skauci. 

Pozostali (młodsi) zostali przyjęci do późniejszych kompanii 

wiosną 1919r. Dla wielu z nich była to ostatnia wiosna. 

1919r. zmieniono nazwę organizacji z angielskiej "skauting" 

na polską "harcerstwo” w tym samym roku  

powstała Drużyna Harcerek im. E. Plater. 

1920r. przy I Drużynie Harcerzy powstała 24-osobowa 

orkiestra dęta oraz Klub Sportowy HSK. Pod koniec 1920r. 

powstał. Hufiec Harcerzy, którego pierwszym komendantem 

został dh. Stanisław Mąderek– nota o jego postaci na końcu 

opracowania.  

 

 

 

1935-36r. powstają dwie drużyny zuchowe. Drużynowym 

mianowano druha Romana Dzikowskiego.  

Latem 1939r. na terenie powiatu i miasta Środy działały: 

Hufiec Harcerzy i Hufiec Harcerek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie przedstawia średzkich harcerzy w Wilnie w 

roku 937/38 pod Ostrą Bramą Wejście na plażę w Pogorzelicy 1938r.  

 



 

 

 

 

#6 Wojna! ...czyli straszne lata dla 

harcerzy. II Wojna Światowa przyniosła wiele 

strat 
1. września 1939r. wybuchła II Wojna Światowa. Był to 

straszny okres dla Polaków,  również harcerzy.  

Pierwsze straty ponieśli już 4 września. W czasie 

niemieckich nalotów na Środę. Ginie 18-letnia zastępowa 

I Drużyny Harcerskiej, druhna Janina Korzeniewska, 

pełniąca na dworcu PKP służbę sanitarną. To pierwsza 

ofiara II Wojny Światowej w naszym hufcu i jedna z 

pierwszych w Związku Harcerstwa Polskiego.  

Podczas II Wojny Światowej średzkie harcerstwo poniosło 

bolesne straty. Lista harcerek i harcerzy, którzy odeszli na 

Wieczną Wartę zawiera 43 nazwiska, choć tak naprawdę 

nikt tej listy nigdy nie zamknął. Wielu harcerzy i harcerek 

zostało deportowanych, brutalnie zabitych i zakopanych 

w lesie, bestialsko zgwałconych, po czym odbierali sobie 

życie nie mogąc znieść tragedii wydarzeń.  

Okres II Wojny Światowej to także utrata całego majątku i 

sprzętu harcerskiego. Zginęła również prawie cała 

dokumentacja działalności harcerskiej z lat 1916-1939, 

przez co tak trudno odkryć wszystkie tajemnice.  

 

 

 

 

4. września 1939r. - ginie druhna Janina Korzeniewska 

 

Średzcy harcerze tuż przed  

II Wojną Światową  

 



 

 

#7 Stabilizacja!...czyli najgorsze już za 

nami 
 

Zawieruchę wojenną po 1939r. przetrwały wszystkie 

sztandary harcerskie, również ten najcenniejszy z 1917r.: 

sztandar I Drużyny Harcerzy im. H. Sienkiewicza. 

 

Druhowie Jerzy Skowron i Franciszek Mączyński zwołują w 

dniu 5. lutego 1945r. zbiórkę naborową, aby reaktywować 

harcerstwo w naszym mieście. Zgłosiło się 80 kandydatów 

wyrażających chęć przynależności do ZHP. 

Pierwsza oficjalna zbiórka odbyła się 31.marca 1945r. 

Pierwszym drużynowym został dh Jerzy Skowron.  

Jak na harcerzy przystało, akcja letnia (obóz) musiała się 

odbyć już w pierwszym roku reaktywacji, więc  

23.lipca 1945roku odbywa się obóz żniwny w Łęknie, na który 

wybrało się 80 harcerzy ze średzkiego Hufca.  

1945r. był rokiem- można powiedzieć- rewolucji harcerskiej. 

Właśnie w tym roku w Hufcu zostało zwerbowanych około 

500 harcerzy. Na dodatek po obozie, bo 22. i 23. września 

Komendy Hufców Harcerzy i Harcerek postanowiły 

zorganizować "Dzień Harcerstwa w Środzie". 

 

 

 

 

Pierwszym komendantem hufca po II Wojnie 

Światowej został druh Stanisław Mąderek. W 

czerwcu 1945 hufiec liczył około 400 członków w 5 

drużynach miejskich, 2 wiejskich i 2 drużynach 

zuchowych. 

Rok 1948-Drzeczkowo woj. poznańskie. 

Harcerska Służba Polsce. 

 



 

 

#8 Manewry techniczno-

obronne! ...czyli zmiany  w  ZHP 

 

Ruch harcerski nie był zbyt „wygodny” dla władz niepodległej 

polski. W 1949 r. planowano zastąpienie Związku Harcerstwa 

Polskiego masową organizacją uczniów stosującą metody 

pracy politycznej. Zapadły decyzje o włączeniu harcerstwa 

jako organizacji dziecięcej do Związku Młodzieży Polskiej 

(ZMP). Plan ten wykonano na początku 1950r. i Związek 

Harcerstwa Polskiego uległ likwidacji. Z dawnego harcerstwa 

pozostała jedynie nazwa oraz zawołanie „Czuwaj!”, lecz w 

formie zmodyfikowanej: „nauce, pracy, w walce czuwaj!”.  

Okres formowania przebiegał dość długo, ponieważ dopiero 

w sierpniu 1956r. Zarząd Główny ZMP zdecydował się 

utworzyć Organizację Harcerską Polski Ludowej (OHPL).  

U schyłku  1956r. zebrał się Krajowy Zjazd Działaczy 

Harcerskich i uchwalił  deklarację będącą kamieniem 

węgielnym odrodzonego ZHP. Na przełomie lat 1956-57r. w 

oknach wystawowych średzkich sklepów pojawiły się afisze 

wzywające harcerzy na zebranie. Nastąpił wówczas 

błyskawiczny rozwój harcerstwa w Środzie Wlkp.  
Już w kwietniu odbył się pierwszy bieg harcerski na stopień 

młodzika i ochotniczki – w ten sposób powstała pierwsza 

kadra zastępowych i przybocznych.  

  

  

  

  

  

  

Rok 1950-Łazienki średzkie. 



 

 

#9 Akcja! –reaktywacja… czyli 

Hufiec powstaje, jak feniks z popiołów. 
Pierwszy obóz hufcowy(po reaktywowaniu swojej 

działalności) odbył się w Dębnie nad Wartą w sierpniu 1957r. 

Tam też odbyło się pierwsze przyrzeczenie harcerskie, które 

odebrał phm Wacław Żarnowski. Obóz ten rozpoczął tradycję 

corocznych obozów hufca średzkiego. O niektórych 

przygodach możemy dziś usłyszeć od naszych dziadków, 

rodziców, a nawet sąsiadów z przeciwka.  

1. maja 1958r. Hufiec ZHP otrzymał pierwszy sztandar 

ufundowany przez społeczeństwo Ziemi Średzkiej. Z tej okazji 

odbywa się zlot na strzelnicy, później sztandar został 

wręczony na stadionie miejskim. 

Hufiec przystąpił do kampanii „Bohater”. Wybór pada na gen. 

Jana Henryka Dąbrowskiego, związanego z Ziemią Średzką.  

 

 

 

Z początkiem lat 70-tych następuje osłabienie drużyn, co jest 

związane m.in. ze zmianą regulaminów stopni harcerskich, 

wprowadzeniem sprawności zespołowych, a także zmian w 

metodyce pracy harcerskiej. Natomiast akcja obozowa, a 

przez kilka lat także Nieobozowe Lato (tygodniowe biwaki dla 

młodzieży, która nie mogła wyjechać na dłuższe obozy, 

zarówno z przyczyn materialnych, jak i warunków 

rodzinnych), cieszyły się niezmiernie dużym 

zainteresowaniem harcerzy. 

W dniu 21. września 1969r., w 151. rocznicę śmierci 

twórcy Legionów, Hufiec ZHP w Środzie otrzymuje 

imię gen. J.H. Dąbrowskiego. 



 

 

#10 Świętujemy!… czyli pomnik pod 

lipą  

W 1975r. powstaje idea upamiętnienia miejsca pierwszej 

zbiórki i ufundowania pomnika „pod lipą”, tak by w trakcie 

nadchodzącego jubileuszu 60-lecia harcerstwa średzkiego 

nastąpiło jego odsłonięcie. Jak to niestety z każdym 

wspaniałym projektem bywa, pojawiły się trudności. Na 

szczęście przedsięwzięcie udało się zrealizować, ale dopiero 

16. września 1979r. mogliśmy dokonać uroczystego 

odsłonięcie harcerskiego pomnika przy ul. Harcerskiej.  

Na wniosek pierwszej powojennej Komendy Hufca, władze 

miejskie przemianowały ul. Źrenicką na ul. Harcerską.  

Powtórne odsłonięcie pomnika odbyło się 12. września 1981r. 

w ramach obchodów 65-lecia ZHP w Środzie.  

 

 

 

 

 

 

Zastępcy Komendanta Wielkopolskiej Chorągwi dh hm R. 

Torzyńskiemu raport składa Komendant Hufca ZHP dh hm 

Z. Strugarek 



 

 

#11Zdjęcia: Obchody 65-lecia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

#12 Świętujemy?! …czyli 1980-2010 

 

Przełom lat 70-tych i 80-tych przyniósł niestety spadek liczby 

drużyn i harcerzy. Związane to było ze zmianami 

administracyjnymi i utworzeniem małych hufców w 

poszczególnych gminach. Nie było to jednak dobrym 

pomysłem, więc w 1982r. do Hufca im J. H. Dąbrowskiego w 

Środzie Wlkp. Dołączyły ponownie Hufce: Zaniemyśl, 

Dominowo i Kleszczewo. Stan osobowy wyniósł wówczas do 

954 zuchów, harcerzy i instruktorów. 

 

Lata 1980-2010 były dość „spokojne” w porównaniu z innych 

latami, co spowodowało, że harcerstwo mogło się swobodnie 

rozwijać. Nie mając żadnych poważnych zadań, instruktorzy 

mogli organizować, wspaniałe biwaki oraz akcje letnie.  

Zostały też zorganizowane obchody 70-lecia (przeglądu stanu 

osobowego dokonuje z tej okazji Naczelnik ZHP Ryszard 

Wosiński). Harcerze świętowali kolejno:75, 80, 85, 90 i 95-

lecie naszego Hufca w Środzie Wlkp. 

„Obchody 90-lecia Hufca” były wyjątkowo hucznie 

celebrowane. Z tej okazji została wydana nawet książka („90 

lat harcerstwa w Środzie”), na której oparte jest to 

opracowanie.  

 

#13 Zdjęcia z obchodów: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po lewej stornie dh Marcin Dudek, a obok dh komendant 

Andrzej Ziembiński  



 

 

 

Obchody 90-lecia  

Obchody 90-lecia 
Obchody 95-lecia 



 

 

#14 Czasy najnowsze 

 

Jest rok 2015. W hufcu działa obecnie 13 drużyn w różnych 

miejscowościach: Nowe Miasto, Zaniemyśl, Kleszczewo, 

Krzykosy, Sulęcinek i oczywiście Środa Wielkopolska. 

Jednostki działają koedukacyjnie. 

Aktualniehufiec składa się z instruktorów w różnym wieku – 

zarówno bardzo młodych jak i tych z długoletnim 

doświadczeniem.  Z każdym rokiem jednostki rosną w siłę, a 

instruktorzy starają się chętnie i ambitnie działać. 

Jesteśmy Hufcem z wieloletnią tradycją, właśnie 

przygotowujemy się do obchodów 100-lecia. To 

opracowanie powstało po to, aby nie zapomnieć,  skąd tak 

naprawdę się wywodzimy. 

Do zobaczenia na harcerskim szlaku „Czuwajcie!”  

#15 Komendanci  Hufca ZHP 

Środa Wlkp.  

1. Stanisław Mąderek w latach      1922-1931 

2. Konrad Kościelny   1931-1932 

3. Stanisław Rex   1932-1934 

4. Tytus Janecki   1934 

5. Bolesław Jabłoński   1935-1937 

6. Leopold Józefowicz  1938-1939 

7. Stanisław Mąderek  1945-1946 

8. Stanisław Rex   1946-1949 

9. Tadeusz Zieliński   1949-1957 

10. Stanisław Rex   1957-1973 

11. Mirosław Ardelli   1974-1975 

12. Andrzej Kasznia   1975-1976 

13. Marek Stebach   1977 

14. Józef Przybylski   1977-1978 

15. Stanisław Rex   1979 

16. Zbigniew Strugarek   1979-1986 

17. Hanna Sęk    1986-1988 

18. Andrzej Ziembiński   1988-1997 

19. Jadwiga Bajer   1997-2004 

20. Monika Pawlicka   2004-2011 

21. Łukasz Rzepka   2011- 

Ze względu na trudność ze zgromadzeniem informacji o wszystkich 

komendantach – poniżej przedstawiamy jedynie kilku z nich. 



 

 

Autorka opisów: pwd. Małgorzata Patecka 

 

Harcmistrz Rzeczpospolitej Stanisław Rex 

Wieloletni Komendant Hufca ZHP w Środzie, który dla wielu był 

Mistrzem. Wprowadzał w harcerskie życie, przekazywał tradycję i 

współuczestniczył w harcerskiej przygodzie. Był Komendantem 

Hufca trzykrotnie, w latach 1932-34, 1945-49, 1957-1975. Ostatnie 

lata pracy zawodowej przypadały na pracę w Komendzie Hufca ZHP, 

skąd 31. grudnia 1975 roku przeszedł na emeryturę (był to pierwszy 

w Polsce przypadek doczekania emerytury na etacie w ZHP). Bez 

Jego zapisków, wspomnień, ocalonych dokumentów, nie można by 

było odtworzyć dziejów średzkiego harcerstwa. 9. lutego 1987 roku 

towarzyszyliśmy Mu w jego ostatniej drodze na średzkim 

cmentarzu, gdy odchodził na Wieczną Wartę. 

Tekst: hm Kazimierz Łątkowski "Kajtek" 

 

Dla wielu średzian nazwisko "Rex" znaczyło tyle samo co 

"harcerstwo". Bowiem tam, gdzie przebywał druh harcmistrz 

toczyło się harcerskie życie i tam, gdzie zbierali się harcerze, 

pojawiał się dh hm. Stanisław Rex. Harcerstwo było jego drugim 

życiem, jego pasją. 

Przyrzeczenie harcerskie składał w Środzie w 1920r. jako harcerz 3. 

Drużyny im. Adama Mickiewicza. 

W następnych latach pełnił różne funkcje w 2. Drużynie im. księcia 

Józefa Poniatowskiego. Od 1928 został jej drużynowym, a w latach 

1932-34 powierzono mu obowiązki Komendanta Hufca Harcerzy. Po 

rezygnacji z tej funkcji został drużynowym 4. Drużyny im. Stefana 

Żółkiewskiego w Zaniemyślu, związany był z tą drużyną aż do 

wyjazdu do Grodna. 

Był znakomitym organizatorem, komendantem 40 obozów i 

zgrupowań Hufca. 

Słynął ze swojego poczucia humoru. O jego zdolnościach "sypania 

kawałami" krążyły legendy w całej Komendzie. Dowcipy zapisywał w 

notesie nazywanym "Brewiarzem Rexa", gdzie każdy miał swój 

numer. Żarty od 1 do 100 nadawały się nawet dla najmłodszych, od 

101 do 200 dla młodzieży, a od 201 do 500 dla dorosłych. 

Był skarbnicą nietuzinkowych pomysłów, człowiekiem kreatywnym. 

Szukał sposobów ożywienia działalności organizacji, uatrakcyjnienia, 

pozyskania młodych. Z jego inicjatywy Miejska Rada Narodowa 

przemieniła ulicę Źrenicką na Harcerską, bo przy niej narodziło się w 

1916r. średzkie harcerstwo. Był pomysłodawcą cieszącej się dużym 

zainteresowaniem Poczty Harcerskiej. Z jego inicjatywy i według 

jego projektu wykonano Pomnik Harcerski. Na granitowej płycie 

wykuto napis: „Miejsce założenia I Drużyny harcerskiej 18.05.1916", 

Druh Rex otwierający obóz 



 

 

uroczyste odsłonięcie odbyło się w 1979r.. W 1981r., w ramach 

obchodów 65-lecia ZHP pomnik uzupełniono tablicą, według 

projektu dh. Józefa Przybylskiego, z napisem: "Harcerzom ziemi 

średzkiej poległym w II Wojnie Światowej". Podczas obchodów 70-

lecia – najbardziej hucznych – z rąk Naczelnika (i posła) dh. Ryszarda 

Wosińskiego odebrał najwyższe harcerskie odznaczenie. Choć 

poruszał się podpierając laską, do dekoracji wyszedł bez niej. To był 

istotnie wzruszający moment, gdy patrzyło się na jego radość, że 

tylu młodych ludzi maszeruje w harcerskich mundurach. Wówczas 

po raz ostatni odbyła się w Środzie tak znacząca defilada zuchów i 

harcerzy z całego powiatu.  

Nawet po przejściu na emeryturę nie rozstał się z organizacją. Z jego 

inicjatywy powstał Harcerski Krąg Seniora, którym kierował przez 2 

lata. Pogarszające się zdrowie uniemożliwiło dalsze kierowanie 

grupą, dlatego przewodnictwo przejął dh Stanisław Jankiewicz. 

Podczas pogrzebu 9 lutego 1987 r. druha i przyjaciela żegnały rzesze 

harcerzy i przyjaciół, delegacje z Poznania, Kostrzyna, Zaniemyśla i 

wielu innych miejscowości. 

W imieniu średzkich zuchów i harcerzy pożegnał Komendanta dh 

Kazimierz Łątkowski, mówiąc na zakończenie: "Druhu Stanisławie, 

odprowadzamy Cię na wieczną wartę harcerskim hejnałem, który 

kończył każdy dzień 40 twoich obozów. Spoczywaj w spokoju. 

Czuwaj!" 

 tekst: Bożena Urbańska "Raptularz średzki" 

 

 

 

 

 

Harcmistrz Mirosław Ardelli 
 

Urodził się 2.07.1948 roku w Gryficach. Szkołę średnią kończył i 

maturę zdał w Nowogardzie. Później uczył się w Studium 

Nauczycielskim w Szczecinie. 

Przygodę z harcerstwem rozpoczął złożeniem obietnicy zuchowej w 

1957 roku w Gryficach, a później przyrzeczeniem w 1968 roku. 

Przed podjęciem studiów w latach 1966-1967 był Komendantem 

Hufca w Nowogardzie, następnie z-cą kierownika Wydziału Zuchów 

Komendy Chorągwi w Szczecinie. 

Studiował fizykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu. 

Do Środy przeprowadził się dla swojej przyszłej żony, średzianki, 

którą poznał podczas nauki w szczecińskim Studium Nauczycielskim.  

W latach 1969-1973 pracował w Zespole Szkół Zawodowych w 

Środzie Wlkp. jako nauczyciel. 

Był drużynowym, później szczepowym przy Zespole Szkół 

Zawodowych, jednocześnie członkiem Rady Hufca, kierownikiem 

Referatu i komendantem kształcenia. Od 25.11.1973 do 4.03.1975 



 

 

pełnił społecznie funkcję komendanta Hufca w Środzie. 

25.02.1968 roku uzyskał stopień harcmistrza. 

Do końca swojego życia aktywnie działał w ZHP.  

Organizował wiele obozów, zimowisk, kursów i szkoleń. 

Za swoje zaangażowanie został odznaczony Krzyżem za zasługi dla 

ZHP oraz Odznaką za zasługi dla Wielkopolskiej Organizacji ZHP. 

Do ZHP należeli również jego synowie, a obecnie wnuczka 

Aleksandra. 

Druh Mirosław zmarł 12.10.2009roku w Środzie Wlkp. 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harcmistrz Józef Przybylski 

Urodził się 21.01.1926 r. w Zaniemyślu. 

Od najmłodszych lat związany był z organizacją harcerską. Do 

drużyny wstąpił w 1933 roku, w Zaniemyślu- była to IV Drużyna 

Zuchów. Następnie należał do Drużyny Harcerzy im. Stanisława 

Żółkiewskiego, w której to 1.06.1936r.w Środzie składa 

Przyrzeczenie Harcerskie na ręce hm. Popielowskiego. 31.01.1946 r. 

został zastępowym, a od 28.12.1947r. pełnił funkcję przybocznego. 

31.05.1941 roku, z grupą ponad 4000 osób został wywieziony na 

przymusowe roboty do Niemiec. Trafił do bauera we wsi Moltzahn, 

powiat Demmin. Cztery lata spędzone na obczyźnie ugruntowały 

jego samodzielność, zapoczątkowaną w drużynie harcerskiej. 

Po powrocie łączył pracę zawodową z pracą społeczną w drużynie. 

W 1945 roku został skierowany na kurs dla kierowników świetlic i 

domów kultury, organizowany przez Wojewódzki Urząd Informacji i 

propagandy w Poznaniu, który ukończył z wynikiem bardzo dobrym. 

Nie było jednak wtedy świetlic, ani domów kultury, w dzisiejszym 

kształcie, tak więc praca społeczna polegała na prowadzeniu zbiórek 

harcerskich, organizacji spotkań kominkowych oraz imprez 

okolicznościowych. 

Reorganizacja harcerstwa w 1948 roku spowodowała, że ze względu 

na wiek musiał się wycofać z pracy z młodzieżą. 

Wtedy też, ze względu na oferowaną pracę, wyjechał do Olsztyna i 

przez kilka lat tam przebywał. 

Po powrocie w rodzinne strony, założeniu rodziny i zamieszkaniu w 

Środzie Wielkopolskiej, w roku 1957 włączył się do pracy w ZHP jako 

instruktor. 



 

 

Dh Józef otrzymał różne odznaczenia, były to między innymi: 

22.07.1969 r.- Honorowa Odznaka za zasługi dla ZHP, 

29.12.1973 r. – Brązowa Odznaka im. Janka Krasickiego, 

15.08.1975 r. – Odznaka za zasługi dla Wielkopolskiej Organizacji 

ZHP, 

10.09.1981 r.- Złota Odznaka za zasługi dla Poznańskiej Chorągwi 

ZHP, 

Pełnił także następujące funkcje instruktorskie: 

30.11.1957 r.- sekretarz Kom. Hufca, 

15.09.1958 r.- drużynowy 10 S.D.H., 

15.02.1965 r. – członek Rady Komendy Hufca, 

01.10. 1977- 14.02.1979 r.- komendant Hufca, 

1980 r.- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca, 

Do 04.05.2013 r- najpierw członek, a następnie przewodniczący 

Harcerskiego Kręgu Seniora. Dh Józef Przybylski zmarł 4.05.2013 r. 

w Środzie Wielkopolskiej.  

Harcmistrz Hanna Sęk 

swoje panowanie w średzkim hufcu zaczęła w 1986 roku, a 

zakończyła w roku 1988. 

Oto wspomnienia Dh Hani: 

„Moja przygoda z harcerstwem rozpoczęła się pod koniec lat 

sześćdziesiątych, kiedy to stałam się członkinią drużyny zuchowej 

„Średzkie Skrzaty". Pamiętam druhnę Aurelię, piosenki pełne 

radości, pląsy (po Laurencji bolały nogi), obietnicę zuchową (piłam 

najbardziej dziwną miksturę, którą każdy dzielny zuch musiał 

połknąć bez mrugnięcia okiem) i cały rękaw sprawności, z którego 

byłam bardzo dumna. Potem dalsze harcerskie wtajemniczenia - w 

5.Drużynie harcerek im. Marii Konopnickiej (drużynowa dh Henryka 

Szałapieta). Kilka lat później sama prowadziłam tę drużynę.  

Nie mogę tu nie wspomnieć o tym , że w 5. klasie szkoły 

podstawowej moją wychowawczynią została dh Krystyna Witaszak 

(wtedy Dydymska). Wtedy szkoła i harcerstwo przeplatało się i 

uzupełniało. 

dh Józef Przybylski (po prawej stronie w środku) 

na obchodach 90-lecia hufca 



 

 

Lata licealne, to tzw HSPS i jednocześnie prowadzenie drużyny w SP 

nr 1. Czas studiów - to współpraca z dh Reginą Walczak, 

kierownikiem Wydziału Zuchowego Komendy Chorągwi w Poznaniu, 

uczestniczenie w obradach VIII zjazdu ZHP w 1985 r., a także praca 

w średzkim hufcu jako członek Rady, a potem Komendy Hufca. I co 

wspominam szczególnie – działanie w kręgu instruktorskim 

"PAJENCZYNA”. W 1986 r. w lutym zostałam komendantem Hufca 

ZHP Środa Wlkp. Funkcję tę pełniłam do września 1988 r. 

Moje wspomnienia związane z harcerstwem układają się w swoisty 

album. Są w nim obrazy z różnych miejsc, dat – ale łączy je to 

szczególne COŚ – zapach sosnowych bierwion, gwiazdy, poobijany 

kubek i taka sama menażka i ludzie pozytywnie zakręceni, którym 

się chciało chcieć.” 

 

Andrzej Ziembiński 

 

Komendant w latach 1988-1997 

 

Wspomnienia dh. Małgorzaty Pateckiej: 

„Druha Andrzeja zapamiętałam, bo... był 

ciągle uśmiechnięty wymagał od nas 

dyscypliny, ale ZAWSZE dawał coś od 

siebie, dotrzymywał danego słowa. 

Wiedział, że na nas może liczyć, tak jak my 

możemy liczyć na Niego. W nagrodę za 

pracę na obozie w Zaniemyślu na Zwoli 

pojechałam na obóz do Pogorzelicy. 

Pamiętam cudne ogniska z wielką liczba piosenek (każdy z nas miał 

swój zeszyt, gdzie zapisywaliśmy nowo poznane piosenki). Dzisiaj 

rozmawiając z dh. Andrzejem stwierdzam, że się nie zmienił, przez 

telefon nadal słyszę Jego śmiech i przypominają mi się Jego ogniki w 

oczach...” 

 

Harcmistrz Jadwiga Bajer 

 

Od 1997r. do 2004r. w matczyne ramiona Hufiec przejęła dh. 

Jadwiga Bajer. Obecnie dyrektorka Zespołu Szkół w Sulęcinku, oraz  

„anioł stróż” drużyn działających w Sulęcinku.  

Dh. Wisia - najdokładniejszy człowiek żyjący na ziemi. Słuchając jej 

wspomnień łezka się w oku kręci.   

Podczas bycia komendantem ukończyła próbę na stopień 

harcmistrza  z wynikiem pozytywnym. Chociaż ma dużo pracy w 

„swojej szkole” pamięta o harcerstwie udostępniając swój 

gabinet oraz klasę swoim następcom. 



 

 

Harcmistrz Monika Pawlicka – Mądry 

Przygodę bycia komendantką hufca rozpoczęła w roku 2004 a 

zakończyła w roku 2011. 

Oto wspomnienia Druhny: 

„W harcerstwie najbardziej kocham to, że spotyka się tu cudownych 

ludzi, zbiera się wspaniałe wspomnienia... 

Na pierwszym obozie byłam mając trochę ponad 2 lata. Gdzie? 

Niestety nie wiem. Dzięki moim wspaniałym rodzicom, którzy do tej 

pory są aktywnymi instruktorami, lata dziecięce kojarzą mi się 

głównie z harcerstwem. Obozy, zimowiska i mnóstwo historii z tym 

związanych. Choćby spacer obozowiczów z Łękna do Zaniemyśla, a 

tu nagle po drodze kierunkowskaz Kórnik 3 km, czy też wycieczka do 

teatru, chyba w Gdańsku, który był zamknięty, ale druhna 

stwierdziła, że nie szkodzi, bo my mamy bilety. Historii jest tak wiele 

jak wielu wspaniałych ludzi w nich uczestniczyło. Ciocie i wujkowie, 

którzy sprawiali, że świat stawał się wyjątkowy. 

Obietnicę zuchową dobrze pamiętam, składałam ją w Kleszczewie, a 

Przyrzeczenie Harcerskie już w Środzie. A potem nastąpiło kilka lat 

przerwy. I nagle, w sumie nie wiadomo jak, w 1996 roku pojechałam 

jako kadra pomocnicza na obóz do Pogorzelicy. I harcerstwo wróciło 

na dobre do mojego życia. Dzięki druhnie Wisi, która nie pozwoliła 

mi już odejść. Pojechałam na wspaniały kurs drużynowych „ZIMA 

GRANATOWYCH SZNURÓW” do Międzyzdrojów. Zajęcia prowadził 

największy zuchmistrz, Stefan Wojkiewicz. Wspaniali ludzie i 

wspaniały kurs. Po powrocie założyłam 2.gromadę zuchową 

"Wędrowne Nutki" w Środzie Wielkopolskiej. I choć na początku 

miałam 5 – 6 zuchów nie poddałam się i po jednym z kolejnych 

naborów przeżyłam szok gdy na zbiórkę przyszło 30 dzieci. Pierwszą 

własną kolonię zuchową w 1998 roku wspominam najmilej, choć 

miałam nogę w gipsie. I tak mijały lata i mijały kolejne kolonie 

zuchowe: Akademia Pana Kleksa, Kosmos, Wehikuł czasu, W 80 dni 

dokoła świata i inne. W roku 1999 roku złożyłam Zobowiązanie 

Instruktorskie podczas spotkania z okazji Dnia Myśli Braterskiej w 

Sulęcinku. W 2003 roku komendantem została dh. Wisia jednak w 

lutym 2004 roku poprosiła, żebym ją zastąpiła, bo byłam wówczas 

zastępcą komendanta. I choć wątpliwości było wiele, służbę 

podjęłam.  

Przez 8 lat bycia komendantem na świat przyszła 2 moich 

cudownych dzieci, a trzecie 

równie cudowne czekało już, 

żeby na niego przyjść. Zgodnie z 

tradycją rodzinną cała trójka na 

obozy jeździ prawie, że od 

niemowlaka. Trochę nie mają 

wyboru, skoro mama nie umie 

zostawić harcerstwa i ciągle ich 

na te obozy ciągnie. 

Czasem żałuję, że ominęły mnie 

czasy druha Rexa, druha Józia, 

ale potem myślę sobie, że może 

kiedyś komuś będzie żal, że nie 

działał jak w hufcu ciągle 

marudziła pewna dh. Monika.” 

 

 



 

 

Podharcmistrz Łukasz Rzepka 

Komendant od 2011 roku. 

Oto jego wspomnienia: 

Choć nigdy nie byłem zuchem ani harcerzem – początki swojego 

harcerstwa wspominam bardzo dobrze. Jako nastolatek pojechałem 

na kolonię do Żabostowa, która była prowadzona jak obozy 

harcerskie, choć my nie byliśmy zrzeszeni. Pamiętam apele rano i 

wieczorem, zbiórki na zajęcia, no i warty. I to, że nad jezioro było 

strasznie daleko. Od tamtej pory harcerstwo stało się moim życiem. 

Jezioro, las, ciemne noce i niebo zasłane gwiazdami. Pamiętam też 

akcję nocną, kiedy wyprowadzali nas „daleko” w las, opowiadali 

straszną historię, a później kazali wrócić we własnym zakresie. 

Oczywiście byliśmy tuż koło bazy, ale ciemność i brak światła 

zmieniły nasze postrzeganie.  

Kolejny raz z harcerstwem zetknąłem się służąc do mszy jako 

ministrant – włożyłem wtedy pierwszy raz mundur harcerski 

(prawdopodobnie był to mundur dh. Tomasza Pawlickiego). Później 

były kolejne msze i mundur został już u mnie.  

W ’96 roku dh. Monika Pawlicka poprosiła mnie, żebym pojechał 

jako opiekun na obóz zuchowy. Była tam komendantką podobozu i 

miała nogę w gipsie. Pamiętam nieprzespane noce, pogadanki i jak 

zasypiałem, kiedy Monika mówiła do mnie. Pa takim obozie każdy 

już zawsze będzie chciał jeździć na obozy kolejne razy.  

Potem zostałem przybocznym w gromadzie „Wędrowne Nutki”, 

założyłem drużynę „Tygrysy” – z której wywodzi się kilku 

instruktorów naszego hufca. Bycie drużynowym nie było łatwe –

harcerze dawali w kość, ale napełniali tez siłą i motywowali do 

dalszego działania.  

Zloty Gniezno 2000 i Kielce 2007, inne wyjazdy, biwaki, obozy, rajdy i 

wyprawy – to łączy nas wszystkich. Dobrze pamiętam też Watrę na 

wysokości 1111 m n.p.m. i minus 11 stopni, a my w namiotach – to 

był wyczyn.  

Jeden z wyjazdów był szczególny. Razem z drużyną pojechaliśmy na 

InterCamp za granicę – tam poznałem Marzannę – teraz jest moją 

żoną. Ona także jest harcerskim instruktorem, więc razem z naszą 

małą córką tworzymy rodzinę jeżdżącą na obozy, biwaki i przeróżne 

warsztaty. 



 

 

#Ciekawostki 
 

Czy wiesz, że:  

- historyczny sztandar „sienkiewiczowski” z 1917 r. (widoczny na 

zdjęciach I Drużyny średzkiej)  znajduje się w średzkim hufcu i nadal  

podczas szczególnych uroczystości wystawiany jest w pocztach; 

-większość naszych drużyn działa przy szkołach podstawowych ; 

-działamy w 6 różnych środowiskach. Założeniem jest, że każde 

środowisko miało swój kolor chust: Środa Wlkp. - żółty; Krzykosy - 

zielony; Sulęcinek - niebieski; Zaniemyśl - czarny; Nowe Miasto - 

czerwony;  Kleszczewo – pomarańczowy; 

- obozy hufca w Pogorzelicy odbywają się od 1972r. 

Wcześniejsze obozy: 1947r. zimowisko Jedlinka, 1948r. Pobierowo, 1957r. 

Dębno n/Warta, 1958r. Lagów, 1959r. Kaczory, 1960r. Udział w Zlocie 

„Poznań” Jastrowie, 1961r. Zaniemyśl, 1962r. Lubasz k/Barnkowa, 1963r. 

Szkolarska Poręba, 1964r. Lubniewicz – Ziemia Lubuska, 1965r. Akcja 

„Konin”, 1966r. Trzcianka „Stradun”, 1967r. Michulice k/Turka, 1968r. 

Jastronie, 1969r. Pila, 1970r. P.T.R. „Frombork”, 1971r. Polanica Zdrój, 

1972r. Niechorze – Pogorzelica, 1973r. Łekno – Pogorzelica „Operacja 

Frombork 1001” Żnin, 1974r. Ślesin, Brodnice - Czechosłowacja, 1975r. 

Kuźnica Zbąska „Akcja Bieszczady” P.T.R. Trzciel – Kostrzyn, 1976r. Pila, 

1977r. Rzepin „Operacja Bieszczady 40” P.T.R. Biały Młyn – Kostrzyn, 

1978r. Pogorzelica – Hufiec Krotoszyn Augustów (Operacja Lednica) P.T.R., 

1979r. Pogorzelica „Operacja Bieszczady 40” P.T.R., 1980r. Ślesin Hufiec 

Kostrzyn. Pogorzelica Hufiec Środa. 

- w naszych obozach uczestniczyło ok. 13 tys. zuchów, harcerek i harcerzy 

przeżywając niezapomnianą przygodę; 

-w naszym hufcu działają 2 drużyny wielopoziomowe  

-każde środowisko w przeciągu 2 lat organizuje biwak hufcowy 

-fanpage Hufca na dzień dzisiejszy ma 353 polubień 

-przy naszym Hufcu działa Harcerski Klub Ratowniczy „EmeRGEncy” 

-większość drużynowych jest „wielofunkcyjna”  

- z naszego hufca „zrodziło” się wiele związków małżeńskich między 

instruktorami (np. Ilona Malinowska – Dudek/Marcin Dudek, 

Marzanna i Łukasz Rzepka, Marta i Piotr Adamczak, Lila i Marek 

Kajdasz, Ewa i Łukasz Cukrowscy) 

- Hufiec mieścił się w: Starym Młynie na ul. Kórnickiej, w budynku 

naprzeciwko cmentarza przy ul. Nekielskiej, obecnie znajduje się na 

ul. Lipowej 

- Dzięki pomysłowości dh. Stanisława Rexa została utworzona 

Poczta Harcerska. 

- Druh Bonifacy Siekierski – najstarszy żyjący druh w Środzie. W roku 

2015 skończył 95 lat  

- W Środzie działa Harcerski Krąg Seniora, który m.in. z okazji X, 80 – 

lecia wydał „Jedniodniowkę CZUWAJ”, oraz biuletyn o Pomniku 

Harcerskim mieszczącym się na ul. Harcerskiej.  

 

 


