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 22 października odszedł na Wieczną Wartę dh. phm. Kazimierz Gabiś – instruktor 
harcerski, społecznik, prawnik i samorządowiec.  

 
Urodził się dnia 12.02.1928r. w ówczesnych Skalmierzycach Nowych.  Po zakończeniu II wojny 
światowej kontynuował przerwaną naukę w Gimnazjum i Liceum Męskim w Ostrowie Wlkp., gdzie w 
1948r. złożył maturę. W tych latach działał w skalmierzyckiej 12 Drużynie Harcerzy im. Henryka 
Dąbrowskiego, której w 1947 r. został drużynowym. W dniu 19 października 1947r. z rąk ówczesnego 
komendanta Hufca ZHP Ostrów Wlkp. hm. Lecha Ziemskiego „Siwego Sokoła” odebrał ufundowany 
przez koło przyjaciół harcerstwa i poświęcony wówczas sztandar drużyny, pod którego skrzydłami – 
choć z przerwami - działa ona do dziś.  
W latach 1948-1952 studiował w Poznaniu, uzyskując na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza tytuł 
magistra prawa. Następnie odbył wymagane aplikacje i został radcą prawnym. 
Po reaktywacji ZHP od 1957r. czynnie uczestniczył we wznowieniu pracy harcerskiej na terenie 
Skalmierzyc Nowych. Początkowo pełnił funkcję drużynowego Drużyny im. Henryka Dąbrowskiego, 
która otrzymała wówczas numer 37, po czym w październiku 1958r. został pierwszym komendantem 
utworzonego wówczas Szczepu Harcerskiego, skupiającego drużyny z terenu Skalmierzyc Nowych i 
Skalmierzyc. Z uwagi na postępujące upolitycznienie harcerstwa i związane z tym przeszkody w 
działalności drużyn pozaszkolnych, które były mu szczególnie bliskie, w 1961r. postanowił wyłączyć się 
z czynnej działalności harcerskiej, pozostając jednak jej sympatykiem.  
W tym czasie pracował zawodowo w ZNTK Ostrów Wlkp. oraz wydzielonym z ZNTK Centralnym Biurze 
Konstrukcyjno-Technologicznym, z którego odszedł na emeryturę. Szczególnie bliska była mu idea 
samorządu terytorialnego, który przez wiele lat starał się rozwijać m.in. jako wieloletni radny oraz 
przewodniczący Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.   
Zmiany ustrojowe po 1989r. i stopniowy powrót polskiego harcerstwa do korzeni spowodował, że 
znowu czynnie włączył się w odnowienie działalności  harcerskiej w Nowych Skalmierzycach, która 
została przerwana po rozwiązaniu w 1992 r. miejscowego hufca. W 1993r. wraz ze swym przyjacielem 
hm. Kazimierzem Tacikiem i grupą starych instruktorów oraz przy bezpośredniej pomocy odbywającego 
praktyki diakonackie w miejscowej parafii druha Piotra Szkudlarka i wsparciu ks. proboszcza Edwarda 
Wawrzyniaka doprowadził do powstania nowych drużyn harcerskich – męskiej i żeńskiej, które w 1994 
r. przyłączone zostały ostatecznie do hufca ZHP Kalisz jako nawiązujące do tradycji, reaktywowane 
drużyny 11 DH-ek im. M. Konopnickiej i 12 DH-y im. Henryka D12 DH-y im. Henryka Dąbrowskiego. On 
sam został przewodniczącym Harcerskiego Kręgu Seniorów, który pomógł zorganizować pierwsze 
obozy harcerskie skalmierzyckich drużyn i wykształcić nową kadrę instruktorską. Działał także jako 
członek komisji rewizyjnej hufca ZHP Kalisz.  
Do końca życia starał się służyć innym oraz wspierał skalmierzyckich harcerzy swoją radą, pomocą i 
doświadczeniem, zgodnie z hasłem, które głosił, a wedle którego harcerzem jest się przez całe życie.   

 
W związku z powyższym ogłaszam  5 dniową ( dniach 25- 29X 2017r) żałobę w hufcu. 

 
Druhny i Druhowie! 
 

1. Ogłaszam siedmiodniową żałobę w Szczepie ZHP „Granica”. 
2. Polecam odczytać rozkaz na zbiórkach drużyn. 
3. Polecam okryć kirem sztandary harcerskie. 

4. Polecam nałożyć czarne opaski na Krzyże Harcerskie. 

        Czuwaj przy niebiańskiej watrze ! ! 
 
hm. Marian Maćkowiak HR 

 
 
 

 


