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KALENDARIUM 

HARCERSTWA KÓRNICKIEGO 1913 – 2013 

 

 

1913  
 

 

 Po likwidacji w 1909 roku kórnickiego „Sokoła” 

młodzież kórnicka zainteresowała się ruchem 

skautowym. Okazja nadarzyła się w maju 1913 roku, 

gdy w okolice wsi Konarskie na biwak wybrała się I 

Drużyna Skautowa „PIAST” z Poznania. Wiadomość 

o pobycie skautów dotarła do warsztatu stolarskiego 

Józefa Śliwińskiego. Na tą wiadomość grupa 

młodzieży (Andrzej Malinowski, Antoni Wierniewski, 

Walerian Śliwiński, Jan Vogel, Stefan Śliwiński, 

Marian Metelski) pojechała do Konarskiego i tam 

spotkała się z Wincentym Wierzejewskim, 

komendantem Hufca „Piast” w Poznaniu. 

Przypuszczalnie w czasie tego spotkania „delegaci” 

kórnickiej młodzieży otrzymali podstawowe instrukcje 

dotyczące organizowania drużyny skautowej. To 

spowodowało, że jeszcze w maju 1913 roku 

rozpoczęto w Kórniku organizowanie PIERWSZEJ 

DRUŻYNY SKAUTOWEJ. Odpowiedzialnymi za 

organizację drużyny byli: Walerian Śliwiński i 

Andrzej Malinowski, a pierwszym miejscem spotkań 

był magazynek stolarni Józefa Śliwińskiego. Pewną 

pomoc w tym przedsięwzięciu uzyskano od 

istniejących już drużyn ze Śremu (drużyny 

im. Przemysława i drużyny im. T. Rejtana). 
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 W lipcu – zgodnie z propozycją Stefana Śliwińskiego 

– drużyna za patrona obrała Ks. Józefa 

Poniatowskiego 

 W sierpniu zakończono okres organizacyjny i na 

funkcję drużynowego wybrano jednogłośnie 

Waleriana Śliwińskiego; w drużynie było 10 

członków. W pierwszych miesiącach działalności nie 

było jeszcze podziału na zastępy. Na zbiórkach 

drużyny skauci czytali Vademecum Skautowe Baden- 

Powella i śpiewali pieśni patriotyczne. 

 We wrześniu bracia Śliwińscy, Antoni Wierniewski, 

Czesław Sadowski, Jan Vogel, Henryk Piastowski, 

Zygmunt Poplewski złożyli Przyrzeczenie Skautowe 

na ręce dh. Wincentego Wierzejewskiego, który ich 

wizytował. 

 Na przełomie października i listopada został ustalony 

podział na zastępy, a zastępowymi zostali: Antoni 

Wierniewski i Stefan Śliwiński. 

 

 

1914 

 

 

 W styczniu – w Święto Trzech Króli – w „skautówce” 

odbyło się spotkanie przy opłatku inaugurujące nowy 

rok pracy. Na tej zbiórce przyjęto do drużyny nowych 

członków, zadecydowano również o konieczności 

posiadania sztandaru, dwóch proporców zastępów oraz 

regulaminowych lasek skautowych. Zaprojektowanie 

sztandaru i proporców powierzono 

Józefowi Młynarczakowi, a wykonanie lasek 

Walerianowi Śliwińskiemu. 

 Wiosną 1914 roku odbyła się pierwsza zbiórka w 

terenie; w tym czasie zbiórki zastępów odbywały się 
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co tydzień, natomiast cała drużyna spotykała się raz w 

miesiącu. 

 W kwiatniu skauci pojechali rowerami do Poznania, 

aby zakupić swój pierwszy sprzęt skautowy. 

  Na przełomie maja i czerwca drużyna posiadała już 

swój sztandar. 

 W połowie roku drużyna liczyła około 20 skautów w 

tym jednego trębacza – sygnalistę – Pawła Łuczaka. 

 1 czerwca drużyna wzięła udział w I Zlocie Skautów 

Wielkopolski w lasach głuszyńskich; drużyna 

posiadała swój pierwszy namiot. 

 Latem drużyna wraz ze swoim sztandarem 

uczestniczyła w obrzędzie bierzmowania, które miało 

miejsce w kościele bnińskim. Prawdopodobnie 

wszyscy skauci uczestniczący w tej uroczystości 

przyjęli imię Józef, na cześć patrona drużyny Ks. 

Józefa Poniatowskiego. 

 Do czasu wybuchu I wojny światowej drużyna pod 

wodzą drużynowego i zastępowych często odbywała 

wycieczki i biwaki w lasach rogalińskich lub też 

ćwiczenia na łąkach pod lasem zwierzynieckim. 

 We wrześniu powołano do służby wojskowej 

(pruskiej) Waleriana Śliwińskiego, na jego miejsce 

drużynowym został Stefan Śliwiński. 

 Dorobek I Drużyny Skautowej im. Ks. Józefa 

Poniatowskiego na koniec roku 1914:  

1. Sztandar drużyny 

2. Proporce zastępów 2 szt. 

3. Sygnałówki 2 szt. 

4. Saperki- łopatki 2 szt. 

5. Toporki 2 szt. 

6. Namiot 6-10 osobowy 1 szt. 

7. Laski skautowe 
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1915 

 

 

  Prawdopodobnie na początku roku I Drużyna 

Skautowa im. Ks. Józefa Poniatowskiego nawiązała 

bezpośredni kontakt z drużyną licealną 

im. Przemysława ze Śremu. 

  Na przełomie kwietnia i maja St. Śliwiński 

zrezygnował z funkcji drużynowego, a nowym 

drużynowym został wybrany Antoni Wierniewski; 

jego zastępcą został M. Metelski, chorążym - J. Vogel 

a zastępowymi E. Żurawski i Cz. Sadowski. 

 Mimo konspiracyjnej działalności drużyny nawiązano 

kontakt szkoleniowy z drużyną im. T. Rejtana ze 

Śremu. Latem i jesienią odbywały się wspólne 

ćwiczenia o charakterze wojskowym. 

 W 1915 roku nastąpiła jeszcze jedna zmiana 

drużynowego – po rezygnacji A. Wierniewskiego 

drużynowym został dotychczasowy zastępca – Marian 

Metelski. Zastępowymi zostali: E. Żurawski i J. 

Laube, chorążym W. Białasik, gospodarzem drużyny - 

Cz. Sadowski. 

 Przeniesiono „skautówkę” najpierw do pomieszczeń 

warsztatu stolarskiego p. J. Głowackiego, a później na 

zaplecze warsztatu krawieckiego ojca Mariana 

Metelskiego.  

 W grudniu 1915 roku drużyna liczyła 24 skautów. 

 

 

1916 

 

 

 Zgodnie z tradycją I Drużyny Skautowej pierwsza 

zbiórka w roku organizowana jest w połączeniu ze 

spotkaniem opłatkowym w święto Trzech Króli. 
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Przyrzeczenie skautowe w 1916 roku, po raz pierwszy 

było składane na sztandar drużyny. 

 W okresie zimowym zbiórki odbywały się w 

„skautówce”, były to szkolenia z historii Polski, 

geografii, terenoznawstwa, samarytanki itp. Śpiewano 

również pieśni patriotyczne.  

 W miesiącach wiosenno-letnich nacisk położono na 

ćwiczenia w terenie. Zdobywano stopnie i sprawności 

skautowe. 

 Na początku kwietnia w Poznaniu powstała Komenda 

Skautowa na teren Poznania i Wielkopolski, której 

tzw. łącznikiem miedzy Komendą a drużynami na 

prowincji został wybrany B. Szeffer.  

 Na początku grudnia drużynowy Marian Metelski 

wziął udział w zjeździe drużynowych drużyn 

skautowych w Poznaniu. 

 

 

1917 

 

 

 Mimo niebezpieczeństwa ze strony władz niemieckich 

– zgodnie z dotychczasową tradycją pierwsza zbiórka 

odbyła się przy ognisku (opłatek). 

 W styczniu lub lutym miejsce zbiórek przeniesiono z 

posesji p. Metelskiego do posesji p. Nowaka przy 

obecnej ul. Średzkiej 11. 

 Na przełomie lutego i marca w nowej „skautówce” 

miała miejsce wizytacja drużyny przez członka 

Głównej Kwatery Skautowej zaboru niemieckiego - 

Józefa Ratajczaka. Od czasu tej wizytacji rozpoczął się 

w drużynie okres niezwykle intensywnego szkolenia 

wojskowego pod kierownictwem drużynowego 

M. Metelskiego. 
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 W Zielone Świątki G.K.S. zaboru niemieckiego 

zorganizowała konspiracyjny zlot drużyn 

wielkopolskich na terenie lasów głuszyńskich, w 

którym wzięła udział również drużyna skautów 

kórnickich. 

 W lipcu drużynowy M. Metelski zostaje powołany do 

armii niemieckiej. Mimo jego nieobecności nadal 

uważany był za drużynowego, a jedynie zastępczo 

funkcję drużynowego pełnili kolejno: A. Wierniewski 

i J. Laube. 

 W październiku kilku skautów kórnickich wzięło 

udział w manifestacji pod pomnikiem Adama 

Mickiewicza w Poznaniu z okazji obchodów 100 

rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki. 

 Pod koniec roku kórniccy skauci dowiadują się o 

nowopowstałych w Polsce i Wielkopolsce pierwszych 

drużynach harcerskich. 

 

1918 

 

 

 Coraz częściej drużyny skautowe zostają 

przemianowane na drużyny harcerskie; na początku 

roku 1918 do kórnickiej drużyny wstąpili  pierwsi 

HARCERZE. Od tego czasu do wybuchu Powstania 

Wielkopolskiego w drużynie istniał podział na grupę 

Skautów i Harcerzy, co jednak nie stanowiło 

przeszkody w prowadzeniu zajęć programowych 

drużyny. 

 Na początku roku ze względów bezpieczeństwa 

„skautówkę” przeniesiono ponownie do pomieszczeń 

na posesji St. Metelskiego. 
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 Podczas miesięcy zimowych działalność drużyny 

dotyczyła w głównej mierze spraw szkoleniowych 

w zakresie łączności i samarytanki. 

 W kwietniu miało miejsce trzecie w historii drużyny 

Przyrzeczenie Harcerskie. 

 W połowie maja władze niemieckie definitywnie 

zabroniły prowadzenia działalności drużynom 

skautowym (zarządzenie to nie było oficjalnie 

ogłoszone przez władze niemieckie w Kórniku). 

Dalsza działalność drużyn skautowych prowadzona 

była w warunkach konspiracji, a głównym ich 

zadaniem było przygotowanie członków do czynu 

zbrojnego zmierzającego do odzyskania 

niepodległości. 

 W połowie maja lub w czerwcu drużyna (bez 

umundurowania) wzięła udział w uroczystej Mszy 

Świętej odprawianej w intencji 5-tej rocznicy 

powstania drużyny oraz za poległych w I wojnie 

światowej skautów kórnickich. 

 W czerwcu kilku skautów-harcerzy wzięło udział w 

uroczystym nabożeństwie w kościele w Winnogórze k. 

Środy Wielkopolskiej odprawionym z okazji 100 

rocznicy śmierci gen. Henryka Dąbrowskiego. 

 W listopadzie M. Metelski dezerteruje z armii 

niemieckiej, wraca do Kórnika i  natychmiast 

przejmuje drużynę. 

 W listopadzie przeprowadzono ćwiczenia typu 

wojskowego wspólnie z drużyną im. Rejtana ze 

Śremu. 

 Pod koniec listopada nastąpił w drużynie tzw. 

wymuszony podział na Starszych i Młodszych, z czym 

nie mogli pogodzić się skauci (roczniki 1901-1902), 

którzy zostali zaliczeni do grupy Młodszej. 

 Z końcem listopada Starsi członkowie drużyny byli już 

właściwie bardziej związani z Radą Robotniczo-
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Żołnierskką i Strażą Obywatelską Kórnika, a tym 

samym mniej byli zaangażowani w podstawową 

działalność drużyny. 

 Zgodnie z założeniami programowymi P.O.W. 

drużynowy M. Metelski utworzył tzw. Grupę gońców 

bojowych spośród Młodszych członków drużyny. 

 Na początku grudnia odbyła się w Kórniku koło 

ratusza manifestacja patriotyczna, w której udział 

wzięła drużyna harcerska ze sztandarem oraz dwoma 

sygnalistami i doboszem. 

 27 grudnia wystąpienie Ignacego Paderewskiego w 

poznańskim „BAZARZE” staje się impulsem do 

wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Skauci 

wielkopolscy nie pozostają bierni wobec walki 

z Prusakami. Do boju rusza też wielu członków 

kórnickiej drużyny skautowej.  

 

 

1919 

 

 

 Na przełomie stycznia i lutego kierownictwo drużyny 

obejmuje Jakub Jama. W skład drużyny wchodzą 

skauci młodsi i harcerze, którzy ze względu na wiek 

nie byli czynnie zaangażowani w oddziałach 

powstańczych. 

  Podczas Powstania Wielkopolskiego zaginął pierwszy 

sztandar drużyny. 

 W marcu drużynowy J. Jama uczestniczył w Zjeździe 

kierowników drużyn harcerskich w Poznaniu, na 

którym między innymi uchwalono zmianę 

nazewnictwa G.K.S na Naczelnictwo Harcerskich 

Drużyn Wielkopolski oraz oficjalnie zmieniono nazwę 

skaut na harcerz. 
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  „Skautówka” mieściła się wówczas w podwórzu 

posesji rodziny Jachników przy Placu Niepodległości,. 

 Na przełomie lipca i sierpnia drużyna otrzymuje 

Sztandar ufundowany przez kórnickich rzemieślników 

a wykonany bezinteresownie przez Jadwigę 

Grzegorowską (Jachnik) i Helenę Pohl (Łotysz) 

 W grudniu nowym drużynowym został Jan  

Czachowski, a Jakub Jama zostaje mianowany 

harcerskim kierownikiem. 

 

 

1920 

 

 

 24 – 25 maja w Kórniku odbywa się pierwszy ZLOT 

HARCERSTWA WIELKOPOLSKIEGO, w którym 

uczestniczy około 100 harcerzy. 

 We wrześniu I Drużyna Harcerska uczestniczy w 

powitaniu prymasa Polski kardynała Dalbora. 

 

 

1921 

 

 

 W pierwszej połowie roku druh J. Czachowski 

otrzymuje nominację instruktorską i stopień 

przewodnika. 

 9 lipca drużyna wraz ze sztandarem uczestniczy w 

powitaniu Naczelnika Państwa Polskiego Marszałka 

Józefa Piłsudskiego na uroczystościach w Poznaniu. 

 Założono Harcerską Orkiestrę tzw. Knyplówkę (flety i 

werble) pod dyr. P.Szafrańskiego 
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1922 

 

 

 Na terenie Kórnika powstają dwie nowe drużyny 

harcerskie. Założycielem pierwszej z nich im. 

Przemysława jest Stanisław Michałowski. Druga 

powstaje z inicjatywy dh Wincentego 

Wierzejewskiego przy Szkole Podstawowej. 

Przyjmuje ona imię Henryka Sienkiewicza, a 

drużynowym zostaje Kazimierz Staniewski. 

 

 

1923 

 

 

 W Kórniku powstaje Hufiec ZHP. Komendantem 

zostaje przewodnik Jan Czachowski, sekretarzem 

wywiadowca Cz. Sadowski, skarbnikiem młodzik J. 

Laube. Hufiec skupia następujące drużyny: 

I DH im. Ks. Józefa Poniatowskiego 

DH im. Henryka Sienkiewicza 

DH im. Przemysława 

 Harcerze kórniccy uczestniczą w Zlocie Harcerstwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

 

1924 

 

 

 Kórnicki hufiec liczy 115 harcerzy. 

 30 kwietnia I DH bierze udział w powitaniu 

przebywającego w Kórniku Prezydenta RP Stanisława 

Wojciechowskiego. 
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 6 października harcerstwo kórnickie uczestniczy w 

pogrzebie ostatniego właściciela Kórnika – 

Władysława Zamoyskiego. 

 

 

1925 

 

 

 Skład Komendy Hufca ZHP przedstawia się 

następująco:  

komendant – J. Czachowski 

przyboczny - M. Robiński 

sekretarz – M. Bednarkiewicz 

 Założono Harcerską Orkiestrę Dętą, a jej 

kapelmistrzami byli Bronisław Musiałkiewicz i 

Franciszek Przewoźniak 

 

 

1926- 1927 

 

 

 25 kwietnia przy Hufcu powstaje Harcerski Klub 

Sportowy, którym kierowali: Kazimierz Der, Jan i 

Klemens Grzegorowscy. 

 Jesienią za sprawą J. Dymnego i F. Ziemka powstaje 

drużyna harcerska w Bninie, która przyjmuje imię 

Gen. Józefa Chłopickiego. 

 

 

1928- 1929 

 

 

 W połowie roku Jan Czachowski otrzymuje stopień 

harcmistrza. 
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 26 lipca drużyny Hufca Kórnik oraz orkiestra 

Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej 

witają Prezydenta RP Ignacego Mościckiego, który 

przybywa do Kórnika. 

 

 

1930 

 

 

 Następuje likwidacja Hufca ZHP w Kórniku, drużyny 

harcerskie przechodzą pod kierownictwo Hufca ZHP 

Śrem. 

 Z początkiem roku hm. Jan Czechowski zostaje 

mianowany komendantem Ośrodka Harcerskiego 

w Kórniku i Bninie. 

 Z początkiem lat 30-tych powstaje Drużyna Harcerska 

w Robakowie, którą zakłada Kazimierz Stelmach 

 

 

1931 

 

 

 I DH im. Ks. Józefa Poniatowskiego staje się morską 

drużyną harcerską, zmieniono jej numer z I DH na 5 

DH. 

 

 

1932 

 

 

 W Kórniku stopniowo przestają działać drużyny 

harcerskie. Pozostaje tylko 5 DH, która rozkazem 

Komendanta Chorągwi z 01.12 zostaje przydzielona 

do Hufca w Śremie. 
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1933 

 

 

 Z inicjatywy kpt. Wincentego Wierzejewskiego 

reaktywowano działalność DH im. Henryka 

Sienkiewicza przy Szkole Podstawowej w Kórniku. 

 W sierpniu grupa kórnickich harcerzy ( Jan 

Czachowski, Leon Narożny, Ludwik Kniat) 

wchodząca w skład zabezpieczenia 

kwatermistrzowskiego Obozu Harcerstwa Polskiego 

uczestniczy w Gdyni w spotkaniu z Naczelnym 

Skautem Gen. Baden – Powellem. 

 

 

1934 - 1935 

 

 

 W listopadzie zawiązuje się Koło Przyjaciół 

Harcerstwa, które działa krótko i ulega rozwiązaniu w 

grudniu 1936 roku. 

 Latem 1935 r. DH z Robakowa organizuje obóz 

wędrowny po Ziemi Wileńskiej 

 

 

1936 

 

 

 W 1936 r. drużyny harcerskie z Kórnika, Bnina, 

Robakowa i Pierzchna uczestniczą w Zlocie Hufca 

ZHP Śrem 

 W maju 5 Drużyna Morska organizuje biwak w 

Rogalinie 



14 

 

 Latem1936 roku Drużyna Harcerska z Robakowa 

organizuje 21- dniowy obóz w okolicach Wilna nad 

Jeziorem Narocz. 

 

 

1937 

 

 

       ● 1 maja Drużyna Harcerska z Robakowa zostaje 

przeniesiona do Gądek. 

● Drużyna Harcerska z Gądek uczestniczy w 14- 

dniowym obozie Hufca ZHP Śrem w Bremnie w powiecie 

leszczeńskim. 

 

 

1938 

 

 

● Drużynowym Drużyny Harcerskiej w Gądkach zostaje 

Feliks Konował ćwik. Drużyna uczestniczy w obozie 

letnim w Gądkach- wspólnie z harcerzami z Kórnika- oraz 

w obozie w Poroninie, którego organizatorem był Hufiec 

ZHP Śrem, a komendantem phm. Stanisław Jurga. 

 

 

1939 –1945 

 

 

 Lata wojny są okresem oficjalnego zawieszenia 

działalności harcerskiej w Kórniku i okolicy. 

Większość harcerzy starszych wstępuje do Ruchu 

Oporu: Związku Walki Zbrojnej (ZWZ), następnie do 

Armii Krajowej (AK) i do Szarych Szeregów. 

 W listopadzie 1942 r. za kolportowanie gazetki 

podziemnej AK zostaje aresztowany i skazany na 3 
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lata więzienia hm. Jan Czachowski; więziony m.in. na 

Forcie VII i w Rawiczu, zmarł w czerwcu 1944. 

 

 

1946- 1949 

 

 

 W Kórniku działa kilka Drużyn Harcerskich i 

Zuchowych. 

 Na przełomie maja i czerwca 1946 w Gimnazjum 

Koedukacyjnym w Bninie powstają dwie drużyny: 

męska prowadzona przez dh B. Jerzyka i żeńska, 

której drużynową została dh Kazimiera Czachowska. 

 W tym samym czasie powstaje w Kórniku drużyna 

harcerek, której drużynową zostaje 

dh Aleksandra Antkowiak ( Jakubowska). 

 

 

1950-1956 

 

 

● W latach zawirowań politycznych przestaje istnieć 

Związek Harcerstwa Polskiego; w tym czasie w szkołach 

powstają Organizacja Harcerska i Organizacja Harcerska 

Polski Ludowej. 

* W latach 1954-1956 w Szkole Podstawowej w Korniku 

działa tzw. Organizacja Harcerska. Drużynę prowadził 

nauczyciel Henryk Adamski. W Organizacji Harcerskiej 

istniał podział na zastępy i ogniwa.   
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1956 

 

 

 W dniach 8-10 grudnia na słynnym Krajowym 

Zjeździe Działaczy Harcerskich w Łodzi zostaje 

reaktywowany Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP), 

który został uznany za stowarzyszenie wyższej 

użyteczności, posiada osobowość prawną i statut.. 

 17 grudnia w Liceum Ogólnokształcącym w Kórniku 

rozpoczyna działalność 8 DH 

im. hm. Jana Czachowskiego. Drużynowym został 

phm. Bolesław Suszka (1956-1960), a następnie 

Stanisława Biskupska (1960- 1961). 

 Powstaje również Koło Przyjaciół Harcerstwa, którego 

przewodniczącym został  p. Stefan Białkowski. 

 

 

1957 

 

 

 Po przerwie ( lata 1949 – 1956) nastąpił okres wielkiej 

aktywności harcerstwa kórnickiego. Powstaje wiele 

nowych drużyn harcerskich i gromad zuchowych m. 

in.: jako jedna y pierwszych zostaje reaktywowana 

działalność 5 DH im. Ks. Józefa Poniatowskiego, 

która przyjmuje numer 4. Jej drużynowym zostaje dh. 

Bronisław Walkowiak. 

 W Szkole Podstawowej w Kórniku powstają: 

- 18 Drużyna Harcerek im. Marii Konopnickiej – 

drużynową została phm. Maria Gostyńska, a następnie 

Bogumiła Drzewiecka 

- 11 Drużyna Harcerzy im. Karola Świerczewskiego – 

drużynowym został nauczyciel Henryk Adamski 

- 6 Gromada Zuchowa- drużynowa Anna Strauss 

- 8 Gromada Zuchowa- drużynowy Adam Hantkiewicz 
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 w Szkole Podstawowej w Bninie : 

- DH żeńska prowadzona przez nauczycielkę dh. Zofię 

Antonow 

- DH męska z drużynowym phm. Rufinem 

Twardowskim 

 W Domu Dziecka w Bninie powstaje koedukacyjna 

DH, której drużynowym zostaje phm. Zbigniew Stecki. 

 Wszystkie w/w drużyny i gromady zuchowe należą do 

Hufca ZHP Śrem. 

 

● Latem 1957 r. Hufiec ZHP Śrem zorganizował obóz 

harcerski w Radzewiczach nad Wartą, w którym 

uczestniczyły drużyny harcerskie z Kórnika, cieszył się 

ogromnym zainteresowaniem- dla nowych, młodszych 

harcerzy wywarło wrażenie i pozostało na dalsze 

harcerskie życie. 

 

 

1958 

 

 

 Następuje ponowne odrodzenie Harcerskiej Orkiestry 

Dętej dzięki staraniom dh. Bronisława Walkowiaka, 

kapelmistrzem zostaje dh. Mirosław Szyc. 

 Godna podkreślenia jest prężna działalność 

wychowawcza wszystkich kórnickich Drużyn 

Harcerskich i Gromad Zuchowych. 

 W lipcu Hufiec ZHP Śrem organizuje obóz w 

Szczawnie Zdrój z podziałem na 4 podobozy. W 

obozie tym uczestniczą wszystkie drużyny harcerskie 

z Kórnika. Kadrę obozową stanowią w dużej mierze 

instruktorzy z Kórnika. Harcerska szkoła życia 

zdobyta właśnie na tym obozie zaowocuje w 

kolejnych latach (począwszy od 1964) ilością i 

jakością nowych drużyn.   
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1959 

 

 

 W ramach HAL’ 59 Drużyny Harcerskie uczestniczą 

u obozie Hufca ZHP Śrem w Siedlisku k/ Nowej Soli. 

  4 DH zorganizowała obóz letni w Skokach 

(Rościnno)  

 Trudny, ale bardzo ciekawy na trasie; Babia Góra-

Gorce-Pieniny-Tatry, to obóz wędrowny 8 DH. 

 

1960 – 1963 

 

 

 Wprowadzenie nowego systemu pracy drużyn jest 

powodem rezygnacji z przynależności do ZHP przez 

wielu drużynowych. Większość drużyn przestaje 

istnieć. Pozostaje jedynie 4 DH, która przyjęła w 

swoje szeregi członków 11 DH. Nadal są 

organizowane samodzielne obozy drużyn: 

 Obóz wędrowny w Sudetach (1960) 

 Obóz w Sierakowie (1961) 

  Obóz w Karpaczu (1962) 

 Dzieci i młodzież chcą jednak bawić się i działać w 

zorganizowanych grupach; nadal interesuje je 

harcerska przygoda, mundur i insygnia harcerskie. 

 

 

1964 

 

 

 Nowi i zdolni nauczyciele, którzy znają i czują 

harcerstwo i nadal pozostali harcerzami, wywodzący 

się z dobrych drużyn instruktorzy, wypuszczają w 

szkołach i środowisku harcerskim wici, których 

efektem są nowe gromady zuchowe i drużyny 
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harcerskie w Kórniku, Bninie, Runowie, Radzewie i 

Robakowie. 

 Wiosną w Szkole Podstawowej w Kórniku wznawiają 

działalność dwie gromady zuchowe  

- 8 GZ – drużynową jest dh. Krystyna Antkowiak 

- 6 GZ – drużynowym został dh. Maciej Marciniak 

 Odradza się też 18 DH im. Marii Konopnickiej, a jej 

kolejnymi drużynowymi były:  

- dh. Zdzisława Noskowiak ( 1964-1967) 

- dh. Barbara Stankiewicz ( 1967 – 1969) 

- dh. Elżbieta Nowicka ( 1969 – 1975), a po wielu latach 

przerwy w roku 1995 reaktywuje 18 HDH dh. Helena 

Tomaszewska 

 Jesienią wznawia działalność DH w Szkole 

Podstawowej w Bninie z drużynową Janiną Hoffman 

(Krawiarz) i DH w Domu Dziecka, której drużynową 

została dh. Halina Nowicka. 

 W Szkole Podstawowej w Radzewie utworzona 

zostaje nowa DH turystyczna, którą kierują 

instruktorzy Krystyna i Adam Jareccy. 

 W Szkole Podstawowej w Runowie z inicjatywy dh/ 

dh Jarosława Nowaka i Kasperskiego, powstaje 

również Drużyna Harcerska. 

 

 

1965 

 

 

 Dzięki druhowi Jerzemu Noskowiakowi wznawia 

działalność 8 DH im. hm. Jana Czachowskiego w 

Liceum Ogólnokształcącym w Kórniku. 

 Latem odbyły się dwa obozy harcerskie w Karpaczu: 

- dla 4 DH- Orkiestry Dętej 

- obóz Hufca ZHP Śrem z udziałem kórnickich drużyn 

harcerskich. 
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1966- 1967 

 

 

 Powstaje Harcerska Baza Letnia w Ostrowiecznie, 

gdzie przez kilka lat organizowane są obozy krajowe, 

zagraniczne- MALTA, biwaki i stanice Nieobozowej 

Akcji Letniej. 

 W grudniu 1966 roku, za sprawą dh. Krystyny 

Antkowiak,  przy Szkole Podstawowej w Kórniku 

wznawia działalność 11 DH ( włączona w 1962 do 4 

DH). Drużynowymi kolejno byli: dh. Krystyna 

Antkowiak ( 1966 – 1975 i 1991 – 1993), dh. 

Sławomir Smoliński ( 1975 – 1991), a następnie w 

latach 1994- 2007 dh. Joanna Wojtaszek, dh. Anna 

Balcerzak,  dh. Karolina Ananiczew i od 2010 roku dh. 

Ewa Zimniak. 

 HAL to trzy turnusy obozowe w Ostrowiecznie z 

udziałem drużyn kórnickich i Stanica Obozowa NAL, 

również w Ostrowiecznie. 

 

 

1968- 1969 

 

 

 Drużyny rozrastają się i powstają nowe, co 

przyczyniło się do tworzenia Szczepów:  

- w LO powstaje I Szczep im. Powstańców 

Wielkopolskich, któremu w latach 70-tych władze 

miasta ufundowały sztandar. Szczepowymi byli: hm. 

Jerzy Noskowiak w latach 1968- 1975, a następnie 

dh. Maria Kuczyńska – Nowak - do roku 1980. 

- Przy Szkole Podstawowej w Kórniku działa II 

Szczep prowadzony przez dh. Zdzisławę Noskowiak 

w latach 1969- 1974, a następnie przez dh. Krystynę 

Antkowiak (1974- 199?); w tym czasie Szczep 
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przyjmuje nazwę „Kórnicka Watra”, a w roku 1981 

wybrał bohatera i przyjął imię „Szarych Szeregów”. 

 

 

1970 

 

 

 Bardzo dobra praca programowa wszystkich drużyn z 

dużym zaangażowaniem w życie środowiska- szkoły. 

 Jesienią w II Szczepie powstaje Harcerski Zespół 

Muzyczno- Wokalny KORMORANY, utworzony 

przez hm. Krystynę Antkowiak. 

 Uczestnictwo drużyn w obozie HAL w Ostrowiecznie. 

 

 

1971 

 

 

 Na Chorągwianym Festiwalu Piosenki Harcerskiej, w 

czerwcu 1971r., w Ostrowiecznie zespół 

KORMORANY zdobywa pierwsze miejsce i 

otrzymuje zaproszenie na obóz MALTA, w celu 

prowadzenia działalności KO. 

 Uczestnictwo drużyn kórnickich w obozie w 

Ostrowiecznie. 

1972 

 

 

 Powstają kolejne Szczepy Harcerskie: 

- III Szczep przy Szkole Podstawowej w Bninie 

( Janina Hoffman- Krawiarz) 

- IV Szczep „Nieprzetartego Szlaku” przy 

Domu Dziecka w Bninie ( szczepowa Halina 

Nowicka) 
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- V Szczep przy Szkole Podstawowej w 

Runowie ( szczepowy hm. Jarosław Nowak) 

- VI Szczep przy Szkole Podstawowej w 

Radzewie ( hm. Adam Jarecki) 

- VII Szczep przy Szkole Podstawowej w 

Robakowie ( Gwidon Tatarynowicz, a 

następnie pwd. Ryszard Makowski) 

- VIII Środowiskowy Szczep Drużyn 

Specjalnościowych w Kórniku ( hm. Bronisław 

Walkowiak) 

 Powstaje 21 DH, którą tworzy dh. Stanisław 

Stachowiak- jest to początkowo drużyna turystyczna 

(1972- 1975), następnie drużynę przejmuje dh. 

Tomasz Żyto i dh. Andrzej Stachowiak, a po 

kilkuletniej przerwie, od roku 1987: dh. 

Dorota Kazimierczak, dh. Maciej Nestorowicz, dh. 

Anna Liebert, dh. Jakub Radziejewski. 

 Zespól muzyczno-wokalny KORMORANY w 

nagrodę za dorobek kulturalny uczestniczy w obozie 

międzynarodowym w Rawdzie w Bułgarii. 

 W Unieściu (nad morzem) zorganizowane zostały dwa 

turnusy obozowe, które prowadziła kadra kórnicka 

 

 

1973-1974 

 

 

 Prężnie i ciekawie przeprowadzone stanice NAL-u na 

bardzo szeroką skalę dla wszystkich drużyn Ośrodka 

Kórnik. 

 4 DH organizuje obóz w Zakopanym. 
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1975 

 

 

 Po 45 latach harcerstwo kórnickie ma ponownie swój 

Hufiec ZHP. Komendantem zostaje hm. Jerzy 

Noskowiak, a z-cą hm. Krystyna Antkowiak. Hufiec 

ma swoje władze: Komendę Hufca, Komisję 

Rewizyjną i kwatermistrza. 

 Obóz 4 DH w Zakopanym. 

 

 

1976 

 

 

 W Szkole Podstawowej w Bninie powstają dwie nowe 

Drużyny Harcerskie: 12 DH, której drużynowym 

został dh. Wojciech Zimniak i 13 DH, drużynowym 

został dh. Bogusław Busse. W 1978 drużyny zostały 

przekazane przybocznym dh. Kazimierzowi 

Jędrzejczakowi i dh. Pawłowi Rozmiarkowi.  

 Hufiec Kórnik jest gospodarzem XIII Rajdu Chorągwi 

Poznańskiej ZHP. 

 Hufiec jest organizatorem obozu letniego nad 

Bałtykiem w miejscowości Gąski- zorganizowane są 

dwa turnusy I- dla harcerzy starszych i II- dla harcerzy 

młodszych. 

 

 

1977 

 

 

 Reprezentacja Hufca zdobywa I miejsce, w skali 

chorągwi,  w Turnieju Wiedzy Obywatelskiej w 

Gnieźnie, a następnie I miejsce w finale w Warszawie. 
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 Zostaje rozwiązany Szczep przy Liceum 

Ogólnokształcącym w Kórniku. Imię Powstańców 

Wielkopolskich przyjmuje nowa drużyna 

starszocharcerska – 24 DSH, której drużynową zostaje 

dh. Mariola Kosmowska ( do 1980 roku), a następnie 

dh. Iwona Sobalska ( 1981 – 1985) i dh. Maciej Kozak 

( 1985 – 1987). 

 W II Szczepie przy Szkole Podstawowej w Kórniku 

powstają dwie nowe gromady zuchowe. 

 Obóz letni zorganizowany jest w Bukovej w CRS, w 

ramach wymiany Polsko- Czechosłowackiej. 

  W Gąskach, na dwa turnusy powstaje baza obozowa 

HAL’77. 

  4 DH organizuje obóz w Karpaczu. 

 

 

1978 

 

 

 Hufiec Kórnik był organizatorem zimowiska 

szkoleniowego w Poznaniu. 

 Reprezentacja Hufca Kórnik zajęła ponownie I miejsce 

w Turnieju Wiedzy Obywatelskiej, którego finał odbył 

się w Poznaniu. 

 4 DH zorganizowała dla orkiestry obóz w Pobierowie 

 Obóz letni Hufca odbył się w Gąskach, był to turnus 

dla harcerzy starszych. 

 W nagrodę za zwycięstwo w finale Turnieju Wiedzy 

Obywatelskiej 22- osobowa reprezentacja II Szczepu, 

wraz z hm. Krystyną Antkowiak, uczestniczy w 

międzynarodowym obozie w Rawdzie w Bułgarii. 
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1979 

 

 

 W II Szczepie powstają dwie nowe drużyny 

harcerskie:  

- 6 DH im. Szkół Bojowych, której drużynowym był dh. 

Wojciech Zimniak ( do 1982), następnie dh. Jadwiga 

Przewoźna i dh. Tatiana Nestorowicz. 

- 23 DH im. Zawiszaków – którą tworzy hm. Krystyna 

Antkowiak, w połowie lat 80-tych drużyna ta zostaje 

przekształcona w drużynę starszoharcerską i od 1989 

do 1995 roku prowadzi ją dh. Ryszard Skrabucha, 

następnie przez 3 lata drużynowym był dh. Maciej 

Nestorowicz. Po przerwie w roku 2005 drużynę objęła 

pwd. Zuzanna Szymańska. 

 Kolejny, trzeci raz reprezentacja II Szczepu „Kórnicka 

Watra” zdobyła I miejsce w Turnieju Wiedzy 

Obywatelskiej w skali Chorągwi. 

 Obóz letni HAL’79 zorganizowany jest w Pisarach- I 

turnus dla II Szczepu, II turnus dla pozostałych drużyn 

hufca i młodzieży niezrzeszonej. 

  Zimowisko w Warszawie (dla drużyn II Szczepu) i w 

Boguszowie-Gorce (dla harcerzy Liceum 

Ogólnokształcącego) 

  4 DH organizuje obóz  w Pobierowie. 

 

 

1980 

 

 

 

 Komenda Hufca zorganizowala dwa zimowiska 

odbyły się w Gdyni (dla harcerzy II Szczepu) i w 

Domaszkowie (dla harcerzy z Liceum 

Ogólnokształcącego) 
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 W nagrodę za I miejsce w kolejnym zwycięskim 

Turnieju Wiedzy Obywatelskiej, 22- osobowa grupa 

najlepszych harcerek i harcerzy pojechała na obóz 

letni na Węgry. 

 Obóz letni w Pobierowie został zorganizowany przez 

Oświatę, dla harcerzy i młodzieży nie zrzeszonej. 

 2 listopada odbyła się II Konferencja Sprawozdawczo- 

Wyborcza Hufca, która wybrała nowa Komendę 

Hufca, komendantką została hm. Anna Jarmoszyńska. 

 

 

1981 

 

 

 Komenda Hufca zorganizowała dwa zimowiska: w 

Gdyni i w Krakowie. 

 W uznaniu za bardzo dobrą harcerską pracę drużyn i 

drużynowych Główna Kwatera ZHP nadała tytuł 

Drużyn Sztandarowych: 6, 11, 21 i 23 KDH, oraz 24 

KDHS z LO, oraz  tytuł Wzorowego Kręgu 

Instruktorskiego kręgowi przy II Szczepie. 

 Obóz letni szkoleniowy dla zastępowych, z braku bazy 

i funduszy zorganizowany został  

w Czmońcu. 

  4 DH zorganizowała obóz letni w Karpaczu. 

 II Szczep ZHP przy Szkole Podstawowej  

w Kórniku przyjmuje imię Szarych Szeregów. 

 

 

1982 

 

 

 Stan Wojenny od 13 grudnia 1981 ograniczył 

działalność śródroczną naszego harcerstwa.  
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Drużyny Hufca częściowo zmieniają bohaterów, w 

nawiązaniu do bohatera szczepu „Szarych Szeregów”, 

przyjmując imiona : „Batalionu Zośka”, „Zawiszaków”, 

„Janka Bytnara- Rudego”, „Grup Szturmowych”, „Szkół 

Bojowych”. 

 Komenda Hufca nie zaprzestała jednak starań w 

organizowaniu HAL i HAZ: w ramach d.c. 

szkoleniówki, tym razem dla przybocznych Komenda 

hufca zorganizowała obóz w Czmońcu. 

 

 

1983 

 

 

 Od września rozpoczyna działalność 7 DH 

Wodniaków prowadzona przez dh. Ryszarda 

Bąkowskiego. 

  4 DH im. Ks. Józefa Poniatowskiego- orkiestra Dęta, 

uczestniczy w Ogólnopolskim Festiwalu Harcerskich 

Orkiestr Dętych i zostaje  nagrodzona pucharem 

Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w 

Poznaniu. 

 Podsumowaniem śródrocznej pracy drużyn jest 

Hufcowy Rajd po Ziemi Kórnickiej. 

 W ramach współpracy z Komendą Chorągwi odbyły 

się w Prądówce w ramach Letniej Akcji 

Kształceniowej: kolonia zuchowa i obóz 

młodszoharcerski. 

 Dla 4 DH odbył się obóz w Pobierowie. 

 Reprezentacja II Szczepu, we wrześniu bierze udział w 

II Chorągwianym Rajdzie Piastowski i zajmuje II 

miejsce- w nagrodę zdobywamy pierwszy sprzęt 

obozowy. 
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1984 

 

 

 Zimowisko zorganizowane zostało w Gdyni. 

 W czerwcu organizujemy III Hufcowy Rajd po Ziemi 

Kórnickiej, który okazał się wspaniałą imprezą 

integracyjną wszystkich drużyn hufca. 

 W ramach współpracy z Komendą Chorągwi 

korzystamy z Bazy Obozowej w Prądówce i 

organizujemy obóz szkoleniowy Harcerskiej Służby 

Informacyjnej. 

  W Pustkowiu został zorganizowany przez Oświatę 

obóz harcersko-cywilny, oraz drugi turnus obozu dla 4 

DH. 

 Komenda Chorągwi w nagrodę za pracę śródroczną 

nagrodziła nas uczestnictwem w międzynarodowym 

obozie w Klatkach w Czechosłowacji. 

 W III Chorągwianym Rajdzie Piastowskim z metą w 

Gnieźnie zajęliśmy III miejsce i zdobyliśmy w 

nagrodę sprzęt turystyczny. 

 We wrześniu odbyła się III Konferencja 

Sprawozdawczo- Wyborcza Hufca, która wybrała 

nową Komendę Hufca i komendanta pwd. Jana 

Nowaczyka. 

 

 

1985 

 

 

 Zimowiska hufca zorganizowano w Jeleniej Górze dla 

II Szczepu, w Wadowicach dla drużyn 

młodszoharcerskich, w Domaszkowie dla harcerzy 

starszych z LO. 

 Obozy letnie odbyły się: obóz harcersko-cywilny w 

Rewalu (polsko- czeski), w Czechosłowacji- w dwóch 
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różnych bazach (na Hawlowie i na Krakatce), oraz w 

ramach LAK obóz szkoleniowy w Jeleńcu. 

 Zajęciem IV miejsca zakończył się udział reprezentacji 

Hufca w IV Rajdzie Piastowskim, którego metą była 

Prądówka. 

 

 

1986 

 

 

 Zimowisko hufca zorganizowane zostało w Gdyni. 

 W Ogólnopolskim Rajdzie Świętokrzyskim 

reprezentacja Hufca Kórnik zajęła II miejsce w 

kategorii pierwszej. 

  W V Chorągwianym Rajdzie Piastowskim harcerze 

starsi zajęli IV miejsce a harcerze młodsi na V 

miejscu. 

 HAL’ 86 to obozy w ramach zgrupowania chorągwi: 

w Ostrowiecznie i obóz w NRD w Frudrichrode, a 

także NAL w ramach której harcerze z Kórnika 

prowadzili „zielone przedszkole” w Puszczykowie. 

 Dla 4 DH obóz odbył się w Mieleniu. 

 IV Konferencja Sprawozdawczo- Wyborcza Hufca 

wybrała nowe władze Hufca na lata 1986- 1989, 

komendantem został hm. Sławomir Smoliński. 

 

 

1987 

 

 

 Od stycznia przy 4 DH im. Ks. Józefa Poniatowskiego 

działa Koło Przyjaciół Harcerstwa i Harcerski Krąg 

Seniorów. 

 Zimowisko hufca zorganizowano w Wadowicach. 
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 Udział w Rajdzie Świętokrzyskim zakończył się 

sukcesem reprezentacji Hufca, która zdobyła I miejsce 

na trasie pierwszej kategorii. 

 Obozy HAL’87 to obóz gwiaździsty w Zakopanem, 

obóz szkoleniowy (survivalowy) w Biedrusku i obóz 

w NRD w Ilmenau 

 W poznańskim Pałacu Kultury- Zamku, wystawiliśmy 

spektakl artystyczny „Pod rodzinnym niebem”, który 

był częścią uroczystego wojewódzkiego koncertu. 

 17 września odbyła się uroczystość odsłonięcia 

Harcerskiego Pomnika „LILIJKI” poświęconego 

pamięci harcerstwa kórnickiego. 

 

 

1988 

 

 

 Zimowisko Hufca odbyło się w Chełmnie. 

 W marcu 24 DH im. Powstańców Wielkopolskich 

przy LO, zajęła III miejsce na Ogólnopolskim Rajdzie 

„RODŁO”. 

 Obóz letni to podobóz dla Hufca Kórnik w ramach 

zgrupowania chorągwianego w  Rekownicy na 

Mazurach. 

 Hufiec był gospodarzem 12 trasy VII Chorągwianego 

Rajdu Piastowskiego, w którym zajęliśmy II miejsce. 

 Z okazji 70 rocznicy wybuchu Powstania 

Wielkopolskiego harcerze kórniccy przygotowali dla 

środowiska mieszka program artystyczny „Powstańczy 

koncert”, który był później wystawiany w innych 

środowiskach m.in. w Poznaniu podczas uroczystości 

wojewódzkich Stowarzyszenia Miłośników Powstania 

Wielkopolskiego. 
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1989 

 

 

 Koniec Konferencji Sprawozdawczo- Wyborczych! 

Teraz władze harcerskie będą wybierane przez Zjazd 

Hufca. Pierwszy zjazd w 1989 roku wybrał nowe 

władze hufca na kadencję lat 1989- 1991, 

komendantem hufca ponownie został hm. Sławomir 

Smoliński. 

 Zimowisko Hufca odbyło się w Gdyni na Witaminie.  

 Komenda Hufca zorganizowała Hufcowe Zawody na 

orientację- uczestniczyły w nich drużyny z Kórnika i 

okolicznych wiosek, oraz reprezentacje szkół. 

  Obozy letnie odbyły się w NRD w Beichlingen i w 

Czechosłowacji na Hawlowie. 

 W VIII Chorągwianym Rajdzie Piastowskim z metą w 

Imiołkach drużyna starszoharcerska naszego hufca 

zdobyła II miejsce. 

 W październiku hm. Bronisław Walkowiak przekazał 

4 DH phm. Jackowi Kozłowskiemu. 

 

 

1990 

 

 

 Harcerze starsi i instruktorzy bez stopnia kierowani są 

i korzystają z różnych form szkolenia chorągwianego 

dzięki czemu stają się pełnoprawnymi instruktorami. 

 Korzystając z bazy oświaty kórnickiej w Rewalu, 

komenda Hufca zorganizowała tam dla drużyn i 

gromad zuchowych obóz letni. 

 We wrześniu udział dwóch drużyn w IX 

Chorągwianym Rajdzie Piastowskim w Stęszewku. 
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1991 

 

 

 9 marca odbył się II Zjazd Hufca, który wybrał nową 

Komendę i komendantkę Hufca dh. hm. Krystynę 

Antkowiak na lata 1991-1993. 

 Wiosenny Rajd Hufca, którego głównym zadaniem były 

zawody na orientację, zakończył się Zlotem na Błoniach. 

 15 czerwca wznawia działalność Hufcowy Krąg 

Instruktorski. 

 Obóz letni zorganizowano w Rewalu, korzystając z 

użyczonej nam przez oświatę bazy.  

 X Chorągwiany Rajd Piastowski w Poznaniu zakończył się 

pełnym sukcesem naszego Hufca, który zdobył I miejsce, 

a 21 KDH im. Grup Szturmowych uzyskała tytuł 

DRUŻYNY SZTANDAROWEJ CHORĄGWI 

POZNAŃSKIEJ ZHP na rok 1991/1992. 

 W ramach akcji „Hufcowe Formy Kształcenia”, Komenda 

Hufca zorganizowała w październiku biwak szkoleniowy 

odbył się w Kiekrzu. 

 

 

1992 

 

 

 Przy 4 DH im. Ks. Józefa Poniatowskiego i przy RPH 

drużyny powstał Krąg Seniorów Orkiestrantów. 

 W maju trzyosobowa delegacja harcerzy z Hufca 

uczestniczyła w Zlocie Skautowym na Krymie. 

 W czerwcu harcerze kórniccy byli wykonawcami  

programu wg scenariusza Barbary Wachowicz z okazji 

otwarcia wystawy „ Kamyk na szańcu” w Poznaniu. 

 Obóz letni hufca dla trzech podobozów odbył się w 

Pobierowie. 
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 22 – 23 sierpnia - reprezentacja Hufca Kórnik, w tym 4 

DH orkiestra, uczestniczyła w JUBILEUSZOWYM 

ZLOCIE 80 – LECIA HARCERSTWA 

WIELKOPOLSKIEGO nad poznańską Maltą ( II miejsce 

w Wielkiej Grze). 

 We wrześniu II Szczep był organizatorem 

okolicznościowego spotkania i wykonawcą koncertu z 

okazji 50 – lecia Armii Krajowej. 

 C.d. „Hufcowych Form Kształcenia”- Hufiec organizuje 

warsztaty metodyczne w Kiekrzu. 

 

 

1993 

 

 

 W maju odbywa się ZLOT 80 – LECIA HARCERSTWA 

KÓRNICKIEGO- uroczystości jubileuszowe odbywają się 

na kórnickich Błoniach. 

 Na przełomie lipca i sierpnia Komenda Hufca organizuje 

obóz letni w Pobierowie (tym razem na nowym miejscu, 

które stanie się naszym letnim domem na następne 10 lat). 

  4 DH – Orkiestra Dęta bierze udział w międzynarodowym 

Zlocie Skautów w Anloo w Holandii. 

 Od września wznawia działalność Harcerska Drużyna 

Pożarnicza, którą kieruje dh hm B. Walkowiak. 

 Drużyny Hufca uczestniczą we wrześniu w Chorągwianym 

Harcerskim Rajdzie Turystycznym „NA SZLAKU” z metą 

w Sierakowie. 

 Tradycyjnie już, w październiku zorganizowany zostaje w 

Rogalinku, którego celem jest podsumowanie HAL. 

 19 listopada odbył się III Zjazd Hufca. Komendantką 

Hufca została ponownie druhna hm K. Antkowiak, a jej 

zastępcami zostali phm. Tomasz Nowaczyk i phm. 

Jadwiga Przewoźna. 
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 27 grudnia Komendzie Hufca ZHP w Kórniku nadano 

tytuł członka Zbiorowego Towarzystwa Pamięci 

Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. 

 

 

1994 

 

 

 8 stycznia zespół artystyczny Hufca ZHP Kórnik 

przygotował program pt. „Powstańczy Koncert” dla 

uczczenia cyklu imprez poświęconych rocznicy Powstania 

Wielkopolskiego 

 W marcu zespół artystyczny Hufca był 

współorganizatorem i wykonawcą programu artystycznego 

na Forcie VII w czasie zgromadzenia patriotycznego 

„Meldujemy Druhu Naczelniku” zorganizowanego dla 

uczczenia 50 rocznicy śmierci dh. hm. Floriana 

Marciniaka. 

 30 kwietnia dh. hm K. Antkowiak została powołana na 

członka Harcerskiej Rady Kultury Chorągwi 

Wielkopolskiej ZHP. 

 W maju Komenda Hufca była organizatorem Harcerskiej 

Wyprawy do Włoch, uczestniczyliśmy w uroczystościach 

obchodów 50 rocznicy Bitwy o Monte Cassino i 

pełniliśmy tam „Białą służbę”. 

 Drużyny Hufca uczestniczyły w Chorągwianym  

Harcerskim Rajdzie Turystycznym „NA SZLAKU” z metą 

w Imiołkach. 

 W ramach HAL’94 \komenda hufca była organizatorem 

obozu szkoleniowo- wypoczynkowego  w Pobierowie. 

 Udział 23 KDHS im. Zawiszaków w XIII Rajdzie 

Piastowskim w Janowie i zwycięstwo w konkursie 

programowym „Moje Ojczyzny”. 

  4 DH – Orkiestra Dęta brała udział w Międzynarodowym 

Festiwalu Muzyki w Danii. 
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 Tradycyjnie w październiku Komenda hufca była 

organizatorem biwaku w Rogalinku był to kurs  dla 

funkcyjnych naszych drużyn. 

 Na przełomie listopada i grudnia (24 XI-2 XII) Komenda 

Hufca zorganizowała harcerską wyprawę do Londynu, 

która była zlokalizowana w bazie skautowej w 

południowym Londynie.  

 

 

1995 

 

 

 Podczas ferii zimowych 10 harcerzy starszych było 

uczestnikami Harcerskiej Akademii Instruktorskich 

Umiejętności w Nowym Targu. Było to zimowisko 

kształcące przyszłą kadrę instruktorską zorganizowane 

przez Chorągiew Wielkopolską. Hufiec wzbogacił się o 10 

nowych drużynowych. 

 W marcu powstaje nowa drużyna harcerska – 18 DH im. 

Janka Bytnara – Rudego, której drużynową została dh. 

Helena Tomaszewska. 

 W maju przy pomocy Urzędu Miejskiego w Kórniku 

zorganizowano 70-lecie Harcerskiej Orkiestry  

z udziałem orkiestr z Czech, Białorusi, Śremu  

i Reprezentacyjnej Orkiestry Krakowskiego Okręgu 

Wojskowego. 

 

 Zespół kwatermistrzowski Hufca zorganizował na 

Błoniach dla harcerzy starszych, którego głównym celem 

była naprawa i budowa sprzętu obozowego. 

 HAL’95 to dwa turnusy obozowe w Pobierowie- jeden 

szkoleniowy, drugi wypoczynkowy. 

 Udział dh J. Kozłowskiego w Jamboree Światowego 

Skautingu w Holandii w Drontern 
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 18 października odbył się IV ZJAZD HUFCA, który 

wybrał Komendę Hufca i  ponownie hm. Krystynę 

Antkowiak komendantką Hufca. Zastępcą został  

phm. Tomasz Nowaczyk. 

  W XIV Rajdzie Piastowskim z metą w Rogalinku nasz 

Hufiec reprezentują dwie drużyny. 

 Komenda Hufca, zgodnie z tradycją organizuje biwak 

szkoleniowy (survivalowy) w Rogalinku. 

 W listopadzie Hufiec zorganizował drugą wyprawę do 

Londynu.  

 

 

1996 

 

 

 Dla uczczenia ponownego przyjęcia Związku Harcerstwa 

Polskiego do Światowego Ruchu Skautowego, Komenda 

Hufca utworzyła Harcerski Klub Europejski, powołanie 

HKE nastąpiło 22 lutego w Dniu Myśli Braterskiej- był to 

pierwszy Harcerski Klub Europejski w Polsce. 

 W marcu zorganizowano pierwsze warsztaty harcersko-

skautowe polsko-duńskie w Kórniku na Błoniach- 

gościliśmy 14 skautów duńskich  

z Roskilde. 

 1 czerwca Harcerski Klub Europejski jest 

współorganizatorem imprezy chorągwianej „Majówka z 

lilią i koniczyną” w Kiekrzu- z okazji powrotu ZHP do 

Światowego Ruchu Skautowego.  

W przedsięwzięciu uczestniczyły reprezentacje wszystkich 

drużyn Hufca w tym 4 DH Orkiestra Dęta. 

 W ramach HAL’96 (26-30.06) harcerze i kadra byli 

uczestnikami warsztatów skautowych w Roskilde  

w Danii. 
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W terminie od 1-7 lipca 45-osobowa reprezentacja drużyn 

naszego Hufca i kadry jest uczestnikiem  Światowego 

Jamboree na wyspie Als w Danii. 

 Na przełomie lipca i sierpnia Komenda Hufca 

zorganizowała w Pobierowie obóz szkoleniowo- 

wypoczynkowy odbył się. 

 W dniach 10-14 października delegacja instruktorów i 

harcerzy starszych naszego Hufca brała udział w 

Seminarium Instruktorskim w Svogerslev w Danii – 

nastąpiło podpisanie umowy o współpracy Komendy 

Hufca w Kórniku a Spejderne i Svogerslev Sankt Andreas 

Gruppe z Roskilde. 

 

 

1997 

 

 

 Udział Orkiestry Harcerskiej w międzynarodowym Zlocie 

Skautowych orkiestr Dętych w Spijkenisse-Rotterdam w 

Holandii. 

 8 maja Komenda Hufca powołała Radę Przyjaciół 

Harcerstwa, przewodniczącym został  Piotr Plewka- 

wiceburmistrz gminy Kórnik. 

 15 maja na wniosek Komendy Hufca z upoważnienia 

Naczelnika ZHP, Komendant Chorągwi Wielkopolskiej 

przyznał Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa 11 

wyróżnionym przyjaciołom kórnickiego harcerstwa, za 

prace przy budowie nowej harcówki w piwnicach 

kórnickiego ratusza (wygospodarowano aż 4 

pomieszczenia dla harcerzy). 

 3 czerwca harcerze kórniccy (5 patroli po 5 osób) 

uczestniczyli w Białej Służbie podczas Mszy Świętej 

koncelebrowanej przez Ojca Świętego Jana Pawła II na 

Placu Mickiewicza w Poznaniu. 
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 Komenda Hufca była organizatorem Międzynarodowego 

Obozu w Pobierowie z udziałem 32 skautów i liderów 

duńskich. 

 Komenda Hufca w sierpniu zorganizowała harcerską  

wyprawę do Francji dla 46 uczestników; wyprawa składała 

się z trzech etapów: z udziału w XII Światowym Dniu 

Młodzieży i spotkania z Ojcem Świętym, zwiedzaniu 

Paryża i wypoczynkiem nad Morzem Śródziemnym. 

 Wszystkie drużyny Hufca odpowiedział na apel 

Naczelnika ZHP i wziął czynny udział w pomocy 

powodzianom. 

 W październiku harcerze włączyli się do chorągwianej 

akcji „Zeszyt” i przygotowali wyprawki szkolne dla 

małych powodzian z gminy Lubsza. 

 4 listopada odbył się V Zjazd Hufca, który wybrał 

Komendę Hufca i komendantkę dh. hm. Krystynę 

Antkowiak. Zastępcami zostali: pwd. Barbara Pucek i 

pwd. Wojciech Grześkowiak. 

 Członkowie Komendy Hufca w dniach 7-11 listopada brali 

udział w otwarciu Izby Polskiej w Międzynarodowym Centrum 

Skautowym w Kandersteg w Szwajcarii. 

 W listopadzie zorganizowana została przez Komendę 

Hufca tygodniowa harcerska wyprawa do Londynu. 

 

 

1998  

 

 

 22 lutego w Dniu Myśli Braterskiej nastąpiło uroczyste 

otwarcie nowej SADYBY – nowej siedziby Hufca. 

 W maju 22- osobowa drużyna naszego Hufca  

uczestniczyła w wyprawie do Monachium – Dachau, aby 

wziąć udział w uroczystościach z okazji rocznicy 

wyzwolenia obozu koncentracyjnego. 
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  W ramach HAL’98  Hufiec zorganizował dwa turnusy 

obozowe w Pobierowie; pierwszy dla dzieci 

niezrzeszonych – aby zapoznać je z życiem harcerskim i 

zachęcić do wstąpienia do ZHP. Drugi turnus – dla 

„starych” harcerzy. 

 26-27 września w ramach Harcerskiego Startu odbyła się 

Wielka Gra dla wszystkich drużyn naszego Hufca. 

 18 października Komenda Hufca i Harcerski Klub 

Europejski byli gospodarzem chorągwianej narady 

zarządów Klubów Europejskich, podczas której 

zaprezentowano siedzibę wzorcowego Klubu 

Europejskiego. 

 Biwak szkoleniowy  „Rogalinek’98” – był podsumowanie 

„brązowego” etapu akcji szkoleniowej „Kolumbowie 

2001”. 

 Na przełomie listopada i grudnia harcerze naszych drużyn 

wyjechali na tygodniowe zimowisko do Międzynarodowej 

Bazy Skautowej w Kandarsteg w Szwajcarii. W drodze 

powrotnej zwiedzaliśmy Monachium i Pragę. 

 Drużyny harcerskie naszego Hufca włączyli się do akcji 

charytatywnej na rzecz dzieci z Kazachstanu, 

przygotowując paczki świąteczne. 

 Wszystkie jednostki harcerskie naszego Hufca brały udział 

w uroczystościach Bożonarodzeniowych:  

w spektaklu „Wigilie Polskie” w poznańskim Teatrze 

Wielkim i w przyjmowaniu Betlejemskiego Ognia Pokoju 

w Katedrze Poznańskiej. 

 

 

1999 

 

 

 22 lutego w Dniu myśli Braterskiej powstaje, jako nowa 

jednostka Hufca, Krąg Instruktorski Harcerzy Seniorów 
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„Starszacy”, przewodniczącym został phm. Bogusław 

Busse. 

 Harcerze kórniccy uczestniczyli w uroczystościach ku czci 

Floriana Marciniaka, które odbyły się w Forcie VII 

w Poznaniu.  

 W dniach 13-16 maja byliśmy organizatorami polsko-

duńskich warsztatów metodycznych w Kórniku. 

 Obóz letni HAL’99 w Pobierowie to dwa turnusy: jeden 

harcerski szkoleniowy, drugi dla adeptów sztuki 

harcerskiej. 

  Zakończenie „zielonego” etapu akcji szkoleniowej 

„Kolumbowie 2001” miało miejsce w Mikorzynie, nasz 

Hufiec reprezentowało 8 harcerzy starszych. 

 24 września odbył się VI Zjazd Hufca, który wybrał nowe 

władze Komendę Hufca i komendantkę hm. Krystynę 

Antkowiak, oraz zastępczynie komendantki – pwd. 

Barbarę Pucek i pwd. Helenę Tomaszewską. 

  4 DH – Orkiestra Dęta obchodziła uroczystość wręczenia 

nowego sztandaru organizacyjnego. 

 W grudniu drużyny harcerskie i gromady zuchowe, oraz 

4DH- Orkiestra Dęta zorganizowały MIKOŁAJKI dla 

wszystkich dzieci z gminy Kórnik. 

 W grudniu dh. pwd. Wojciech Grześkowiak reprezentował 

nasz Hufie na 19th WORLD JAMBOREE w CHILE. 

 

 

2000 

 

 

 25- 27 lutego reprezentacja Hufca ZHP Kórnik 

uczestniczyła w II Starszoharcerskim Rajdzie Zimowym, 

zorganizowanym przez 6 DSH AGRICOLA z Hufca ZHP 

Chodzież w Osieku n/ Notecią. 

 W marcu reprezentacja Harcerskiego Klubu Europejskiego 

była uczestnikiem Mini Targów Inicjatyw Pozarządowych, 
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a 50 osobowa grupa harcerzy reprezentowała Chorągiew 

Wielkopolską podczas spotkania prezydentów państw 

europejskich w Gnieźnie 

 W maju powstał zespół muzyczny B.P. SPIRIT, który 

wystąpił po raz pierwszy podczas Dni Białej Damy. 

 Od 1 do 5 czerwca harcerze przebywali u skautów w Danii 

na warsztatach metodycznych. 

 Obóz letni odbył się tradycyjnie w Pobierowie. Tym razem 

to harcerze wypoczywali i szkolili się jako pierwsi, 

ponieważ program harcerskiego lata był w tym roku 

bardzo napięty. 

 Udział harcerzy kórnickich w ŚWIATOWYM ZLOCIE 

HARCERSTWA POLSKIEGO – GNIEZNO 2000- obóz 

Bednary. 

 W tym samym czasie Kolumbowie zdobywali patent 

drużynowego na obozie w Imiołkach. 

 Na zakończenie lata; we wrześniu; harcerze, instruktorzy i 

przyjaciele harcerstwa uczestniczyli w turystyczno – 

pielgrzymkowej wyprawie do Włoch- „Harcerstwo 

Kórnickie w nowe tysiąclecie”. 

 21 – 24 września dwuosobowa delegacja Komendy Hufca 

pojechała do Hanoweru na wystawę EXPO 2000- w 

nagrodę za dobrze zorganizowany podobóz na Bednarach. 

 11 listopada odbyły się uroczystości Jubileuszu 25-lecia 

Hufca Kórnik (Hufiec w Kórniku powstał 24 listopada 

1975 roku) i uroczystość nadania Hufcowi imienia Tytusa 

hr. Działyńskiego oraz wręczenie sztandaru 

organizacyjnego. 

 4 DH przy wsparciu Urzędu Miejskiego zorganizowała I 

Ogólnopolski Przegląd Hejnałów i Infrad Maryjnych w 

Kórniku 

 W grudniu dla dzieci całej gminy Komenda Hufca 

zorganizowała imprezę Mikołajkową. 

 Udział w uroczystościach związanych z przekazaniem 

Betlejemskiego Światła Pokoju. 
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2001 

 

 

 W styczniu przy Komendzie Hufca została powołana 

Kórnicka Liga Piłki Siatkowej Amatorów. 

 Hufcowe obchody Dnia Myśli Braterskiej- po złożeniu 

Przyrzeczenia i Zobowiązania Instruktorskiego Hufiec 

zyskał nowych harcerzy i instruktorów. 

 W marcu w podziemiach zamkowych odbył się I 

Czarodziejski Poranek Baśni. 

 Na kórnickich Błoniach zorganizowaliśmy I 

Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej. 

 Obóz letni odbył się jak co roku w Pobierowie, w 

dwóch turnusach. 

 Na przełomie sierpnia i września grupa harcerzy, 

instruktorów i przyjaciół harcerstwa pojechała na 

wyprawę do Włoch. 

 W listopadzie odbył się I Powiatowy Konkurs 

Recytatorski „Wpisani w historię”. Jego 

podsumowaniem był Koncert Laureatów I 

Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Wpisani w 

historię”, który odbył się 11 listopada w Zamku 

Kórnickim. 

 PTV 3 nagrywała w Kórniku program „Teleharce” z 

udziałem naszych harcerzy. Z tej okazji odbył się bieg 

harcerski oraz zbiórki proekologiczne. 

 W grudniu na Rynku zorganizowaliśmy już 

tradycyjnie imprezę mikołajkową dla dzieci. 

 Byliśmy współorganizatorami uroczystości 

chorągwianych z okazji przekazania Betlejemskiego 

Światła Pokoju. 
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2002 

 

 

 Hufcowe obchody Dnia Myśli Braterskiej. 

 Po raz drugi do podziemi zamkowych zaprosiliśmy 

1.06 dzieci na II Czarodziejski Poranek Baśni. 

 Na kórnickich Błoniach Komenda Hufca 

zorganizowała II Powiatowy Przegląd Piosenki 

Turystycznej. 

 W lipcu Komenda Hufca była organizatorem dwóch 

turnusów obozowych w Pobierowie. 

 Po raz drugi włączyliśmy się w obchody Dnia 

Papieskiego, organizując zbiórkę pieniędzy na 

fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. 

 13 października Kapelanem Hufca został mianowany 

ks. pwd. Mirosław Skórnicki. 

 W listopadzie Komenda Hufca ZHP w Kórniku była 

organizatorem II Powiatowego Konkursu 

Recytatorskiego „Wpisani w historię”, oraz Koncertu 

Niepodległościowego- Koncertu Laureatów II 

Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Wpisani w 

historię”. 

 Grudzień – kolejne gminne Mikołajki organizowane 

przez drużyny hufca dla dzieci nie zrzeszonych. 

 

 

2003 

 

 

 W styczniu zorganizowane było zimowisko w 

Międzynarodowym Centrum Skautowym w 

Kandersteg w Szwajcarii. 

 21 czerwca Hufiec ZHP Kórnik był organizatorem 

obchodów 90-lecia harcerstwa kórnickiego. 
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 W lipcu Komenda Hufca ZHP Kórnik zorganizował 

obóz letni HAL’2003 w Pobierowie. 

 We wrześniu Hufiec Kórnik był organizatorem 

dwutygodniowej wyprawy do Grecji. 

 W listopadzie odbył się tradycyjnie III Powiatowy 

Konkurs Recytatorski „Wpisani w Historię”, którego 

podsumowaniem był Koncert Niepodległościowy w 

Kórnickim Zamku 11 listopada. 

 

 

2004 

 

● 29.1- 1.02.2004- odbyła się Zimowa Akcja 

Szkoleniowa w Rogalinku, dla 60 uczestników. 

● 22.02.2004- w Dniu Myśli Braterskiej odbyła się 

uroczystość otwarcia nowej harcówki, a jednocześnie 

siedziby Komendy Hufca ZHP Kórnik, w budynku 

Ośrodka Zdrowia, przy ulicy Poznańskiej 34a. 

●8 maja odbył się III Powiatowy Przegląd Piosenki 

Turystycznej w Borówcu. 

● W ramach HAL’2004 odbył się obóz letni w 

Pobierowie.  

●We wrześniu instruktorzy Hufca ZHP Kórnik 

uczestniczyli w Ogólnopolskim Szkoleniu kadry 

kierowniczej i finansowo- księgowej, organizowanym 

przez Centralną Szkołę Instruktorską ZHP w Załęczu 

Wielkim. 

● Komenda Hufca ZHP w Kórniku po raz czwarty 

zorganizowała Konkurs Recytatorski „Wpisani w 

historię” oraz IV Koncert Niepodległościowy 11 

listopada. 
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2005 

 

 

● W styczniu powołana została na okres próbny 

drużyna artystyczna „Hajduczki” przy Gimnazjum w 

Robakowie. 

● Od 10 do14 lutego zorganizowane zostało 

Minizimowisko w Rogalinku dla kandydatów na 

funkcyjnych drużyn harcerskich. 

● W ramach HAL’ 2006 Komenda Hufca 

zorganizowała obóz letni w Wilkowicach. 

●1.10.2005 r, na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji 

(OSiR) w Kórniku, a także w lesie Zwierzynieckim 

odbyły się, z inicjatywy Hufca ZHP Kórnik, 

Międzygminne Zawody na Orientację. 

● W listopadzie po raz piąty odbył się Konkurs 

Recytatorski i Koncert Laureatów Konkursu 

Recytatorskiego „Wpisani w historię”, zwany już 

tradycyjnie Koncertem Niepodległościowym.  

 

 

2006 

 

 

● Kórniccy harcerze i instruktorzy włączyli się w 

prace Kórnickiego Sztabu WOŚP, podczas XIV Finału 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

● Minizimowisko „Harcerskie Ferie” zorganizowane 

w Robakowie, odbyło się w dniach 17-20.02. 

● 15.03.2006 przeprowadzony został spis harcerski na 

zlecenie GK ZHP w Warszawie, w Hufcu Kórnik 

przedstawia się następująco: 

Gromady Zuchowe: 

2GZ- 12 os. 

6 GZ- 14 os. 



46 

 

8 GZ- 14 os, 

Drużyny Harcerskie: 

4 DH- 22 os. 

6 KDH- 12 os. 

11 DH- 13 os. 

18 KDHS- 16 os. 

21 KDH- 14 os. 

23 KDH- 14 os. 

21 Instruktorów, 2 Kręgi Instrukltorskie, Hufcowa 

Komisja Historyczna, Hufcowa Komisja Stopni 

Instruktorskich. 

● W ramach Harcerskiej Akcji Letniej (17- 30. 07. 

2006) odbył się obóz w Pobierowie. W trakcie obozu 

zorganizowano dla uczestników wycieczkę 

turystyczno- krajoznawczą po Wybrzeżu Zachodnim. 

Podczas obozu odbyły się również warsztaty technik 

harcerskich i warsztaty artystyczne. 

● Listopad- VI Powiatowy Konkurs Recytatorski 

„Wpisani w Historię” i koncert Niepodległościowy w 

dniu 11 listopada. 

 

 

 

2007 

 

 

● Po raz kolejny kórniccy harcerze włączyli się w 

zbiórkę pieniędzy na WOŚP. Instruktorzy Hufca ZHP 

Kórnik tworzyli Sztab Finansowy podczas XV Finału 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kórniku. 

● W dniach 20- 24.01 odbyły się Zimowe Warsztaty 

Harcerskie w Rogalinku, w ramach HAZ’ 2007. 

●22.02 odbywają się główne uroczystości Hufca w 

związku ze 100- leciem Światowego Ruchu 
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Skautowego i przygotowaniami do „Skautowego 

Wschodu Słońca”. 

● 21 czerwca zmarł długoletni, zasłużony instruktor 

hufca, były komendant i skarbnik hm. Sławomir 

Smoliński- odszedł na wieczną wartę. 

● 16- 28 lipca- obóz Hufca ZHP Kórnik w Pobierowie, 

w ramach Harcerskiej Akcji Letniej 2007. 

● 1 sierpnia hufcowe obchody na znak solidarności ze 

wszystkimi skautami świata, odbyły się hufcowe 

obchody „Skautowego Wschodu Słońca”- odnowienie 

Przyrzeczenia; miejscem biwaku było leśnictwo 

Łękno. 

● W listopadzie po raz 7 Komenda Hufca jest 

organizatorem Powiatowego Konkursu 

Recytatorskiego „Wpisani w Historię” i Koncertu 

Niepodległościowego w dniu 11 listopada. 

● 7 grudnia odbył się VIII Zjazd Hufca, który wybrał 

komendanta, Komendę Hufca i Komisję Rewizyjną. 

Komendantem został phm. Marek Smoliński, a 

zastępcami Komendanta phm. Helena Tomaszewska i 

phm. Anna Liebert. 

 

 

2008 
 

 

● Tradycyjnie harcerze włączyli się w prace Sztabu 

Finansowego i zbiórkę pieniędzy podczas XVI Finału 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

● 30 kwietnia 2008 r. zmarł długoletni, zasłużony 

instruktor hufca, były komendant hm. Jerzy 

Noskowiak- odszedł na wieczną wartę. 

● W ramach Harcerskiej Akcji Letniej, Komenda 

Hufca zorganizowała obóz w Pobierowie. 
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● W listopadzie odbył się VIII Powiatowy Konkurs 

Recytatorski „Wpisani w historię”. Podczas Koncertu 

Niepodległościowego kórniccy harcerze wystąpili z 

programem artystycznym z okazji 90- lecia Powstania 

Wielkopolskiego. 

● Rok 2008 był dla drużyn naszego hufca rokiem 

Powstania Wielkopolskiego- w ten sposób poprzez 

cykle zajęć tematycznych uczczono Bohatera 

Chorągwi Wielkopolskiej.  

● W grudniu 23 KDH reprezentowała Hufiec ZHP 

Kórnik na Zlocie Chorągwi Wielkopolskiej „Czas 

Bohaterów”, który odbył się w Poznaniu. 

● 27 grudnia kórniccy harcerze i instruktorzy brali 

udział w odsłonięciu Pomnika Powstańców 

Wielkopolskich, z okazji obchodów 90- lecia 

Powstania Wielkopolskiego. 

 

 

2009 

 

 

● W styczniu harcerze wspierali pracę Sztabu 

Finansowego i zbiórkę pieniędzy podczas XVII Finału 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

● Komenda Hufca organizuje dla zuchów, harcerzy i 

osób niezrzeszonych obóz letni szkoleniowo- 

wypoczynkowy w Pobierowie w ramach HAL’ 2009. 

● W listopadzie 2009 roku przy Szkole Podstawowej 

w Radzewie powstają dwie nowe jednostki harcerskie 

naszego hufca: 6 Gromada Zuchowa i 6 Drużyna 

Harcerska- drużynową zostaje dh. Klaudia Nowak. 

● 11 listopada odbył się XIX Koncert 

Niepodległościowy i Powiatowy Konkurs Recytatorski 

„Wpisani w historię”. 
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2010 
 

 

● W styczniu odbył się XVIII Finał WOŚP, w którym 

tradycyjnie brali udział kórniccy harcerze i 

instruktorzy. 

● 25-29.01 kandydaci na drużynowych z Hufca ZHP 

Kórnik wzięli udział w Kursie Drużynowych w 

Załęczu Wielkim, organizowanym przez Chorągiew 

Wielkopolską. 

● 20.02- 23 KDH brała udział w 2 Biegu Miejskim 

„Biała Róża- Akcja Florian”, w którym zajęła V 

miejsce. 

● 10.04- reprezentacja hufca brała udział w Rajdzie 

Obronnym „Puszcza” w Biedrusku. 

● Obóz HAL’2010 w Pobierowie, to obóz 

szkoleniowy „zielonych i granatowych sznurów”. 

● We wrześniu 23 KDH wzięła udział w Biegu 

Nocnym „Buława” w Rogalinie. 

● W listopadzie Komenda Hufca i władze Gminy 

świętowały 10-lecie Konkursu Recytatorskiego 

„Wpisani w historię”, podczas uroczystego Koncertu 

Laureatów w Zamku Kórnickim. 

 

 

2011 

 

 

● Instruktorzy Hufca ZHP Kórnik tworzą Sztab 

Finansowy XIX Finału WOŚP w Gminie Kórnik. 

● Harcerska Akcja Zimowa, to biwak w Rogalinku, 

połączony z Warsztatami Harcerskimi w terminie 

28.01- 1.02.2011. 
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● W marcu harcerze starsi z Kórnika biorą udział w 

harcerskich Warsztatach Gier i Zabaw w Poznaniu. 

● Kórniccy Harcerze w ramach HAL wyjeżdżają na 

obóz szkoleniowy do Pobierowa. 

● 18 października odbył się IX Zjazd Hufca, który 

wybrał nowe władze hufca, Komendę Hufca i Komisję 

Rewizyjną. Komendantką została hm. Krystyna 

Antkowiak, a zastępcami komendantki phm. Anna 

Biernacka i pwd. Zuzanna Szymańska- Bereta; 10 

harcerzy starszych z Drużyny Sztabowej zostało 

wyróżnionych Odznaką Chorągwianą, a trzech 

instruktorów Honorową Odznakę „Harcerska Służba 

Wielkopolsce”. Na wniosek Komendy Hufca, Główna 

Kwatera przyznała zbiorowe odznaczenia Ruchu 

Przyjaciół Harcerstwa, dla 5 zaprzyjaźnionych firm i 

instytucji. 

● Od października 2010 Orkiestra Dęta pdziała przy 

Kórnickim Ośrodku Kultury; jednostką harcerską 

hufca pozostaje 4 DH im. ks. Józefa Poniatowskiego.  

● Tradycyjnie od wielu lat Komenda Hufca ZHP w 

Kórniku, w listopadzie jest organizatorem 

Powiatowego Konkursu Recytatorskiego i Koncertu 

Niepodległościowego. W roku 2011 odbywają się one 

po raz 11. 

 

 

2012 

 

 

● Rok 2012 jest rokiem Jubileuszu 100-lecia 

Harcerstwa Wielkopolskiego; wszystkie jednostki 

harcerskie naszego hufca włączyły się w realizację 

chorągwianych zadań jubileuszowych. 

● W styczniu Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

obchodzi swoje 20- lecie. Harcerze i instruktorzy z 
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Kórnika biorą udział w pracach Jubileuszowego 

Sztabu WOŚP. 

● W czasie ferii zimowych odbyło się Minizimowisko 

Hufca ZHP Kórnik w Rogalinku, w terminie od 11 do 

15.02, dla 85 uczestników. 

● W ramach HAL, Hufiec Kórnik zorganizował obóz 

harcerski w Pobierowie, dla kórnickich zuchów, 

harcerzy i osób niezrzeszonych. 

● 1 października odbył się Festyn „Gmina Kórnik 

Wylęgarnią Pomysłów”, w którym brały udział 

wszystkie chętne Organizacje Pozarządowe z Gminy 

Kórnik. Na Festynie zaprezentowali się kórniccy 

harcerze i instruktorzy, promując harcerstwo. 

● Odbyła się kolejna edycja Powiatowego Konkursu 

Recytatorskiego „Wpisani w historię”, a 11 listopada 

XII Koncert Niepodległościowy, których 

organizatorem była Komenda Hufca ZHP w Kórniku. 

● W grudniu odbyło się pierwsze organizacyjne 

spotkanie w związku ze 100- leciem harcerstwa 

kórnickiego. 

 

 

2013 

 

 

● XXI Finał WOŚP z udziałem kórnickich harcerzy i 

instruktorów stanowiących Sztab Finansowy. 

● W ferie zorganizowany został Biwak Zimowy w 

Rogalinku, w ramach HAZ’ 2013, dla 60 uczestników. 

● Od początku roku trwają przygotowania do 

obchodów 100- lecia Harcerstwa Kórnickiego. Wielki 

Jubileuszowy Zlot Harcerskich Pokoleń odbędzie się 

22 czerwca na kórnickich Błoniach. Powołano Sztab 

Obchodów Jubileuszu. Przygotowano okolicznościowe 

chusty, śpiewniki i wydano kalendarium. 
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NIE BYŁOBY HARCERSKIEGO DZIŚ – 

- GDYBY NIE HARCERSKIE WCZORAJ... 

 
O PIERWSZYM KOMENDANCIE HUFCA 

HARCMISTRZU JANIE CZACHOWSKIM 

 
 

Jan Władysław Czachowski urodził się 16 czerwca 1885 roku w Kórniku. W 

wieku 6 lat podjął naukę w Szkole Powszechnej w Kórniku, którą ukończył w 1899 
roku. Po ukończeniu szkoły podjął 4 letnią naukę krawiecką u swojego ojca. W roku 

1903 wyjechał do Berlina, gdzie skończył 2-letnią Wyższą Szkołę Kroju 

i Projektowania. W latach 1907-1909 odbył służbę wojskową, po której nadal 
pracował w zawodzie krawieckim. 

W czasie pierwszej wojny światowej został wcielony do armii pruskiej, 
walczył na froncie wschodnim, a później dostał się do niewoli rosyjskiej. Do kraju 

wrócił dopiero w 1920 roku i założył swój zakład krawiecki. 

W tym samym czasie zaangażował się w pracę społeczną – rozpoczął 
działalność harcerską - wstąpił do Związku Harcerstwa Polskiego, przejął od druha 

Jakub Jamy drużynę harcerską im. Ks. Józefa Poniatowskiego i został drużynowym. 

Minował pierwszych zastępowych: Mariana Majewskiego, Mariana Jakubowskiego i 
Jana Phola. 

W dniach 24 i 25 maja 1920 roku jego drużyna brała udział w Zlocie 

Harcerstwa Wielkopolskiego na kórnickich Błoniach; we wrześniu tego samego roku 

uczestniczyła w powitaniu Prymasa Polski – Kardynała Dalbora; a w lipcu 1921 roku 

przed zamkiem kórnickim powitała Naczelnika Państwa Polskiego – Marszałka Józefa 

Piłsudskiego. 
W pracę harcerską angażował się coraz bardziej. W połowie 1921 roku 

otrzymał pierwszą nominację instruktorską – stopień Przewodnika. 

Dzień 31 października 1922 roku był bardzo ważnym dniem w jego życiu – w 
kościele parafialnym w Kórniku odbył się ślub druha Jana Czachowskiego z 

Wincentyną Szaroletą. W uroczystości ślubnej brała udział jego drużyna i drużyna im. 

Przemysława. 
Kolejny harcerski awans to funkcja Komendanta Hufca Harcerskiego w 

Kórniku, który powstał w 1923 roku, a w 1930 roku został zlikwidowany. W miejsce 

hufca powstał w Kórniku harcerski ośrodek, a druh hm Jan Czachowski został jego 
komendantem. 

Za jedno z większych swych harcerskich przeżyć uważał osobisty udział w 

powitaniu gen. Roberta Baden-Powella w sierpniu 1933 roku. 
Harcmistrz Jan Czachowski był człowiekiem, który umiał godzić prace 

społeczną z życiem rodzinnym. Udzielał się w Bractwie Kurkowym i Stronnictwie 

Narodowym, które na terenie Wielkopolski było nie tylko liczne, a również bardzo 
aktywne. 

Kochał dzieci i młodzież, ale był dla nich bardzo wymagający. Jego dewizą 

w wychowaniu młodego, harcerskiego pokolenia była zasada wyrażająca się słowami: 
„ucz się pilnie i pracuj wytrwale, w czynach twych niech będzie zawsze ochota, a na 

swych ustach miej hasło stale: Ojczyzna - Nauka - Cnota”. 
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Po zajęciu Kórnika przez wojska niemieckie od października 1939 roku do 
listopada 1942 roku prowadził nadal warsztat krawiecki. Za kolportowanie gazetki 

podziemnej AK został aresztowany i skazany na 3 lata więzienia. Przebywał kolejno w 

Forcie VII, w więzieniu w Zwickau (w Saksonii) a następnie w więzieniu w Rawiczu. 
Nie doczekał końca wyroku. Nie wrócił do swojej rodziny, nie stawił się na 

dalszą harcerską służbę. 

Odszedł na WIECZNĄ WARTĘ w czerwcu 1944 roku 
 

 

 
Wspomnienia zebrała harcerka 8 dh im hm Jana Czachowskiego przy LO w 

Kórniku a aktualnie Komendantka Hufca ZHP – hm Krystyna Antkowiak. 

 
 

 

JEST W ORKIESTRACH DĘTYCH JAKAŚ SIŁA... 
 

 

 
Pierwsze zainteresowania muzyczne w drużynie zrodziły się już w 1914 roku, 

za przyczyną skautów: P. Łuczaka – grającego na sygnałówce i M. Phola – grającego 

na werblu. W roku 1920 liczba osób grających na instrumentach wzrosła, czego 
efektem było powstanie Orkiestry Marszowej tzw. „Knyplówki”. Orkiestra pod batutą 

pana Szafrańskiego składała się z 6 fletów poprzecznych i 4 werbli. 

W roku 1925; po upadku Kórnickiej Orkiestry Obywatelskiej (dętej); w 

drużynie utworzono 2 zastępy muzyczne. W tym czasie kapelmistrzami byli druhowie: 

B. Musiałkiewicz i F. Przewoźniak. Kłopoty finansowe, a także konkurencja Orkiestry 

Dętej Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży były przyczyna zaniku działalności 
orkiestry harcerskiej. 

Na ponowne jej odrodzenie czekać musiano aż do roku 1958 - wówczas to 

dzięki staraniom dh B. Walkowiaka – drużynowego 4 DH oraz kapelmistrza dh M. 
Szyca powstaje, działająca do dnia obecnego – Harcerska Orkiestra Dęta. W roku 

1975 na skutek ciężkiej choroby dh M. Szyca buławę kapelmistrza przejął dh J. 

Kozłowski, który od roku 1989 jest również drużynowym 4 DH. 
Orkiestra jest i była typową „Fanfarową”. Jej repertuar to: muzyka poważna, 

patriotyczna, religijna, taneczna, ludowa – a przede wszystkim harcerska. Graliśmy i 

gramy na różnych uroczystościach i imprezach, głównie harcerskich, choć nie tylko. 
Nie odbyło się w Kórniku żadne ważne zdarzenie: akademia, pochód, impreza, – na 

której by zabrakło „naszej harcerskiej”. Równie aktywnie uczestniczyliśmy w 

uroczystościach religijnych (właśnie za te występy w trudnych latach władzy 
komunistycznej kilkakrotnie groziło nam rozwiązanie). 

 

Największymi osiągnięciami artystycznymi naszej Orkiestry są m. in.: 
- równorzędne ( z orkiestrą VI Hufca Harcerzy z Poznania) I miejsce na 

zorganizowanym w 1960 roku Festiwalu Orkiestr i Zastępów Chorągwi 

Wielkopolskiej w Gnieźnie, 
- II miejsce w Przeglądzie Dętych Orkiestr Strażackich w Szamotułach 

(1978r.) 
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- II miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Strażackich w Kórniku 
(1982r.) 

- wyróżnienie specjalne na Ogólnopolskim Festiwalu Harcerskich Orkiestr 

Dętych (Poznań - Mosina 1983r.) 
- od roku 1991 drużyna Orkiestry współpracuje z zespołem orkiestry 

skautowej w Groningen w Holandii 

- od roku 1992 współpracujemy z harcerską orkiestrą dętą 7 Hufca ZHP im. 
St. Czarnieckiego z Poznania 

- udział Orkiestry w Międzynarodowym Zlocie Skautów w Anloo w 

Holandii (1993r.) 
- udział w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki w Danii (1994r.) 

- w 1995 roku z okazji 70-lecia Orkiestry Harcerskiej odbyła się Złaz 

Muzyczny Orkiestr w Kórniku. Brały w nim udział orkiestry z Białorusi, 
Czechy, Danii oraz ze Śremu i Reprezentacyjna Orkiestra Wojskowa 

Krakowskiego Okręgu Wojskowego. 

- udział w Festiwalu Orkiestr Skautowych w Holandii (1997r.) 
- w 1999 roku społeczeństwo Kórnika ufundowało drużynie nowy Sztandar 

- 19 października 2000 roku Orkiestra obchodziła Jubileusz 75-lecia 

- udział hejnalistów (z hejnałem ratuszowym Kórnika) w Przeglądzie 
Ogólnopolskim w Lublinie, Rogoźnie, Gorlicach, a także udział hejnalisty 

w reprezentacji kraju na powitanie Ojca Świętego w Zamościu 

 
 

 

 
- phm. Jacek Kozłowski 
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Kalendarium opracował zespół: 

 

hm. Krystyna Antkowiak 

phm. Anna Biernacka 

phm. Zuzanna Szymańska- Bereta 

 

w opracowaniu o materiały: 

 

1. Pamiętnik Zygmunta Poplewskiego (rkps 

Biblioteka Kórnicka 1920). 

2. Materiały Komórki Historycznej 4 DH im. ks. 

Józefa Poniatowskiego. 

3. Kroniki i foto- kroniki drużyn. 

4. Artykuły zamieszczone w „Kórniczaninie” 

5. Rozkazy Komendantki Hufca 

6. Dokumenty archiwalne ze zbiorów prywatnych 

kórnickich rodzin harcerskich. 


