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+ Obradujący w poniedziałek: 25 lutego w Krakowie Sztab Ziotu 

BO0-lecia Harcerstwa składający się s przedstawiciel i 

organizdjących zZlót POR. "SHK "zawisza'", ZHP - 1Gi8 i ZHR 

postanowił przekształcić się w Komitet Organizacyjny Zletu, na 

którego czele stoi dotychczasowy Komendant hm Wiesław Jasiński z 

ZHR z Sopotu. Komitet Crganizacyjny powołał na Komendanta Zlotu 

wiceprzewodniczącego ZHR hm. Aleksandra Motałę z Poznania. na Ę 

JZastamec KKm—mamdumt w "1 mt: Hao] mi (z MZ MaG 1 G1 © -m 
| atucńwdkadm © aónóć | 4. m baka hh ah b h ho m Ca Z | M a kk 3 3 kk a dw e wm b hm i Ch 4 ik mh +— Z mk ih du wad Roe 4 aażka 

Ryszarda Wcisłę z Krakowa 1 na Kwatsrn iStrza ty m Tama2 
ih A ma wm Rak mh m = m ..iaaa Diss 

84 "zę JR wa . = m Marewicza z EHF-15915. również z Krakowa. 

! . 
Przypominsmy: Re mośna jeczrre tgłaszać sun  udriał w Zinmie - 

Służby. "Six, Do rdziś..Go..BS58L1. zgł 

a ; badz ósh eZ a Si użępiczać ta mi = ż s > harcerek i. harcerzy. Sztab omówił przygotowania do BS, w tym 

rekolekcje harcerskie „których program przedstawiamy poniżej” i 

harce samarytańskie, będące obowiązkowym elsmentem przygotow 

które odbędą się 4 maja. Mo żna j 
Służbie w Koszalinie i Olsztynie w czerwcu, oraz w Częstochowie 

14515 sierpnia: w. Gdafisku. do ks. phm * Marka Adamczyka na 

"Czarnej", w Gdyni e Gucia lub Johna -— pó Mszy harcerskiej. 

Można też zgłaszać swój udział w Zlocie S0-lecia Harcerstwa w 

dniach 8-18.08.91 pod Częstochową. Bliższe informacje net Zlotu 

) UI
 pod numerem 23-33-33 

* Program rekolekcji harcerskich w Duszpasterstwie na 'Czarnej'': 

17.03.91 godz. 9.00 -— Msza św., gawęda, film Jana Pastwy i 

Włodzimierza Serwirjskiego "Czuwamy" „Biała 

= Służba *87 w Trójmieści - 

rę
 

© 
a 

18.08: 91 gódż; ty. 30 f,= MSzar św:  dawęda, film rzysztOfa 

Krzyżanowskiego "BS '87" „Biała Służba 

"87% w Tarnowie i Krakowie. 

A, OLCRDALLO i zie oeco KOGO MGLA 
harcerskie.pl  
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19.03.81 godz. 17.30 - Msza św., gawęda, ognisko. 

Rekolekcjonista: Kapelan 1 Gdańskiego Hufca Harcerzy ZHE ks. hm 

Krzysztof Masiulanis. 

* Dziś o godz 15.00 w sali gimnastycznej w szkole zasadniczej 

przy ulicy Dworcowej w Wejherowie odkędzie się turniej piłki 

siatkowej dla reprezentacji drużyn żeńskich Cmogdą być zespoły 

łączone z 2 drużyn lub z hufca). Zgłaszać należy się u phm Izy 

Tarnowskiej. 

E SZALE? Na razie zdradzimy tylko. że 

a pracy skautsek amerykajiskieh Ci nie tylko». Właśnie 

JUMBLE SALE zamierzają zerganizować uczestniczki kursu 

podharemistrzyń OTUCHA. Zwracają się w związku z tym o pomoc do 

drużynowych harcerek. Wszystkie zainteresowane proszóne są © 

pzrybycie w czwartek 14 marca o godzinie 18.00 do salek ABC nad 

kaplicą św. Józefa (tam gdzie odprawiane są harcerskie Msze św. 

w parafii NMP w Gdyni przy ul. Świętojańskiej. Bliższe informacje 

można uzyskać u pwd. Marzeny Rogalskiej tel. 47-98-49. 

* jest potrzebna duchowa rewolucja 

Otwórz oczy i patrz. otwórz swoje oczy i patrz 

Takim mottem opatrzone jest zaproszenie na Bartoszy Lass — 

spotkanie w kręgu drużynowych, instruktorów i harcerzy starszych. 

Organizujący spotkanie phm Maciej Kowalik z Gdańskiego Hufca 

Harcerzy ZHR zaangażował wielu ciekawych ludzi „wywiadowca 

Scehmaletz, Naczelnik Harcerzy ZHR Marabut,, postawił kilka 

trudnych pytań i proponuje nam wspólne zastanowienie się nad 

odpowiedzią. Bartoszy Las rozpocznie się w piątek 15 marca o 

godzinie 19.00 Cprzyjeżdżać można już od 17.000 wspólną kolacją w 

=zkole podstawowej mr E w Wejherowie przy ulicy Kalwaryjskiej 

iściegiennego) -— SKM Wejherowo Główne. Następnie w programie 

znajdują się dyskusje w grupach i lenarne, konfrontacja 

wyobrażeń 0 harcerstwie ze "starymi" harcerzami, spotkania 

intgracyjne i nieco ruchu. Zakończenie w sobotę wieczorem, choć 

chętni mogą pozostać na noc z soboty na niedzielę i poczekać na 

Konferencję Chorągwi odbywającą się również w Wejherowie. Należy 

zabrać śpiwory i jedzenie na piątek - materace i sobotnie 

FP ienię zapewnia Mefisto, który również udziela bliższych 

| archiwum 
—| harcerskie.pl 
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informacji pod adresem: Maciej Kowalik, ul. Opolska 4F/3, 80-305 

Gdańsk - Przymorze, tel. 56 38 Qi. 

« Po Bartoszym Lesie, 17 marca 1S01 (niedziela) © godz. 11.00 

również w Wejherowie w Sali Ratusza Miejskiego przy Rynku 

rozpocznie się Chorągwiana Konferencja Sprawozdaweza - Wyborcza 

Chorągwi Fomorskiej ZHE. 

Frawo udriału w Konferencji mają wszyscy 1nstruktórzy Chorągwi 

Pomorzkiej. «Zgodnie ze Statutem i regulamimami ZHE instruktorem 

władze ZHR 

  

jest osoba pełnoletnia posiadająca przyznany b 

stopień instruktorski. = Bierne prawo wyborcze przysługuje 
wszystkim instruktorom, czynne zaś jedynie instruktorom 

posiadającym ściśle określony pr zydzia służbówy „funkej 5”, 
potwierdzony rozkazem przełożonedqo lub dacyzją ciała 
kolegialrnego 

E 
Do załatwienia jest mnóstwo spraw: podsumowanie pracy Chorągwi od 
83 kwietnia 1$89, czyli od poczatku jej istnienia, rozliczenie 
dotychczasowych władz horągwi, utworzenie /zgodnie z nowym 
Statutem Okręgu Pomorskiego ZHR, Chorągwi Harcerek i Chorągwi 
Harcerzy. Wybór Przewodniczącego, zarządu, i Komisji Rewizyjnej 
Okręgu, Komencdantki Chorągwi Harcerek i Komendanta Chorągwi 
Harcerzy, dyskusja nad programem pracy i inne. | 
Przed rozpoczęciem obrad o godzinie S.30 można wziąć udział w 
Mszy św. harcerskiej. Ponadto przed Konferencją u skarbnika 
chorągwi będzie można uregulować składki instruktorskie. Ww 
trakcie obrad harcerze wejherowzcy zapraszają nas na obiad. 

* Rozpoczyna się nowy sezon w Harcerskiej Zzkole Orląt czyli 
kapitule stopnia wgdrowniezki i HO Pomorskiej Chorągwi ZHR. 
Pierwsze spotkanie zaplanowane jest na piątek 22.03 o 189.00. 
Chętni do zdobywania tych stopni mogą sig telefonicznie zgłaszać 
i dowiadywać o miejsce u druhny Ewy Tasiriskiej — tel. 51-34-77. 

* UWAGA DRUZYNOWE I  INSTRUKTORKI Pomorskiej Chorągwi ZHR! 
Rezerwujcie sobie czas w dniach 12 - 13 - 14 kwietnia. Planowane 
jest kolejne spotkanie "żeńskiego Bartoszego Lasu".  
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* Wszelkie informacje na temat ciekawych miejsc biwakowych, 

obozowych, oraz imprez organizowanych przez drużyny żeńskie 
zbiera dla powstającej Pomorskiej Chorągwi Harcerek ZHR druhna 
Joanna Andrzejewska - Gdynia ul. PCK 2/33, tel. 24-28-15. 

* Jak się dowiadujemy, w wyborach odbywających się zgodnie z 

nowym Statutem ZHP-56 w hufcach stanowiska komendantów hufco 

objęli m.in.: W Gdańsku Wrzeszczu — Oliwie drużynowy 15 Gdańskiej 

Drużyny Harcerskiej z Moreny hm. Piotr Zywicki zgratulujemy — 

nowe  idzie!, w Gdyni dotychczasowy komendant hm. Maciej 

Paczkowski „gratulujemy - stare jedzie! 

* Wydział Zagraniczny ZHR zaprasza wszystkie chgtne osoby (nie 

koniecznie harcerzy) znające języki obce Cangielski, niemiecki, 

francuski, rosyjski) do pomocy przy organizacji i obsłudze zlotu 
4 

- a, Ee - . skautów podczas wizyty Papieża. Jana Pawła II w sierpritu - Br w 
— " = - = a = — "” st sz l 2 Częstochowie. Zgłaszać się można do pwd. Marzeny Roegalskiej tel. 

* © pomoc w poszukiwaniu wszelkich informacji, materiałów, itd. 

dotyczących Baden Powella prozi S86 Gdańska Drużyna Harcerek 

Redakcja: Gerard Bizsewski, Agnieszka Kuraś, Małgorzata Lewicka, 

Grzegorz Kaczorowski, Królik i inni. Ty możesz być też! 

Jeżeli chcesz, aby w "Gazecie Drużynowych" pojawiła się 

informacja o Twoim Zastępie, Drużynie, Hufcu, © Tobie albo 

krewnych i znajomych Królika — przekaż ją pisząc lub dzwoniąc do 

Małgorzaty Lewickiej, tel. 25 08 42, Gdynia ul. Wincentego Gruny 

43a/6. Jeżeli chcesz stale otrzymywać "Gazetę Drużynowych" wyśli j 

do niej zamówienie podając ilość egzemplarzy i adres, na KŁÓry 

mają być przesłane. "Gazeta" jest bezpłatna. Ponosisz tylko 

koszty wysyłki pocztą — 700 zł. jeżeli zamawiasz do 10 egz. 

e jednego numeru, za każde następne 10 egz. -— następne 700 zł. 
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