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Zawołanie poczynań harcerskich 
"Wszystko co nasze 

Polsce oddamy” 

Ot 56 lni k Nr.5/388. 

/nrsbieżący 24./ 
Obwodowego Kierownictwa K.»?.He 

w byggoszczy 
A A W: a a WM 

L.Część oreanizaGyjna 

l-:Zaległości w opłatach,» 

Zmiana formularzy w bież;cym roku Sprawozdań rocznych, oraz 
nadesłania ich przez Okręg w dwóch zamiast w trzech egzemplarzach 
/trzeci przeznaczony był dla Obwodowego Kier.K.i?a.il./a 1 to ze zna” 
Gznym opóźnieniem, wskutek czego, wypełnione przez K.P.H. przezna” 
czone dla Okręgu, bafźto wysłane żostały przez K.2.ii. wproSt do 
Okręgu w Poznaniu, tążź też oile nadesłane zostały do tut.Sekreta” 
riatu Obwodowego k1Ex., duslacy być natychmiast wysłane do Poznania 
= SpowodowałO ze Luv. vuwól lenia w tym względzie potrzebnej ewi" 
dencji. 

2oza tym obwód niewa ewlaeiuji, C4y „posauźes„ólńe K.P.i. Wwywią” 
zały Się z wszelkich opłat —'wobeg Czeżo E 

A.Wszystkie K.?. 1. nadeślo do bekretariatu Nowy Rynek 4.tel.577= 
64.możliwie odwrotnie najdalej jednak do £0. kwietnia wykaz 

a/czy wysłano sprawozdanie roczne za rok 193% i to czy Wprost do 
Okręgu w Poznaniu, czy też przez tut.Sekretariat 

b/ile wyniśsł dochód z imprez W r.19587. oraz czy i gdzie wySła” 

nó dziesięcinę/i0/ oda tego dochodu -* . ..4....bś 
G/GŻy i gdzie i kiedy wystano inne należytości, a to: 

-aa/rejestracyjne ża rok 19538 di” Naczelnictwa w kwocie 10 zł: 
/0d8 każdych rozpoczętych 50-ciu ozłónków K.E.i./ 

bb/należytości za Biuletyn na rok 1938 w kwocie £ zł., oraz jedno” 
razowo 50 zr. za stały adres K,2.i. dla wysyłki biuletynów 

ce/60 gr. za formularze Sprawozdahia rocznego 
b.Wszystkie powyższe nie uiszczone należytości, oraz ewentualnę 
" Bprawozdania roćzne_ ża rox 10572 należy złożyć w Sekretariacie 
najdalej co końca kwietnia b: 
Za ścisłe dotrżynanie obu tych terninów, czynimy odpowiedzia)” 
nymi osobiście przewodniczących K.e.li. z tem że w razie ich 
nie otrzymania śarząd Obwotowy zmuszony byłby do wyciągniącia 
wszelkich konsekwencji aż do zawieszenia w urzędowaniu i ogło” 
szenia takiego postanowienia w OÓkglniku. 

ź.llajważniejsze obecne zadanie K.?.1. 

rrzeglądając już obecnie sprzęt obozowy doprowadzić go do po" 
rządku ponadto w ulaiy J0twasedy użupełnić go w porozumieniu się z 
drużyńową /wynmy Ją 28 

2OStarać się by Jan największa 1lość u4odzieży wzięła udział 
w obosie, choćby kosztem wniej luwsusowego uposażenia; Jeżeli danę 
K.?.1. nie stać na słanie wszys5cich onętnych harcerek /rzy/ na 

oddzielny obóz, gdzieś w dalszych stronach, to najmniej zamożnych 
w szczególności tych którzy jeszcze nigdy nie byli na obozie, Skie" 
rować do obozów zbiorowych, które urządzone będą przez obydwie Ko" 
mendy w pobliżu Bydgoszczy /obźz męski odbędzie się w $olou Kujaws- 
kim/ w których udział będsie znacznie tańszy, aniżeli w obozach 
poszczególnych drużyn. 
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Już obecnie postarać się o zbadanie lekarskie młodzieży. « *ra 
ma zamiar wziąść udział w obozach, w szczególności już obecni= mo” 

starać się o pizyprowadzenie zębów do porządku» 

3.Rxrzejścię Ośrodxa Bydzoskiego do Vkręgu żomorsxiego 

Komenda żeńska przeszła już %1. kwietnia, natomiast Komenda 
męska i K.e.ii. przejdą z 1. września br. 

kk „Część ogólna * 

l.Bydgoszi Kurs _Działaczy: 
Przepełniona aula gimnazjalna w dniu 10.III. na prelekcji Kape" 

lana Okręgowego Ks.Skazińskiego, oraz obecność członków wszystkich 
K.2.H., którzy zapisali się na wszystkie wykłady w dniach le"zo i 18 
—go to dowód rzeczywistego ukochania Harcerstwa, oraz że idea Uhar* 
cerzenia Społeczeństwa coraz bardziej pozytywnie pozyskuje sobie Spo 
łeczeństwo Bydgoskie. 

Spis, wszystkich _osAb, ktńre zapisały się na_ten Kurs i tych 
które przedłóżyły oCnoóny kwestionarjusz, jak i tych które go nie 
wypełniły, przesłano dv Uxręgu, celem skorzystania, oczywiście wed* 
ług własnego Uużlaliia, «ay sptadwieniu w bieżącym roku wnkosków do 
Naczelnictwa w przeamiycie nOmwLlnacji dzlałdczów /czek/ harcerskich» 

Qd wszystkich kursistów, którzy piaea wajisanie Się na ten kurs 
oświadczyli wolę intensywnego zajęcia slę Sprawami harcerskimi ocze" 
kujemy okazywanie tego nadal w czynie i celem dania możności im wyka” 
zania swej działalności, prześlemy im z upływem roku 1958 odpowied- 
nich wykazów działalności: | 

7 Ci kursiści względnie inni członkowie K.*.H., którzy mieliby 
chęć poświęcenia nieco czasu nie tylxo w swym Kole, lecz równie: w 
pracach Kierownictwa Obwodowego K.».:i. zechoą o tem donieść do sekre” 
tariatu Harcerstwa Nowy itynek 4. tel. 5764, lub bezpośrednio Obw. - 
Kierownikowi K.?.4. Dr.Chmielarskiemu ul.ASnyka 3.tel.3455. /najpew. 
do godz.9-tej. względnie między godz. l4-tą a l5-tą./ Ą 

2.Zjazżd Uzręgowy w soznaniu. 

Na Zjeździe Okręgowym w Poznaniu w dniu £0=go III.1958. p:zzję” 
„ko uhiosek dśrddka Bydgoskiego w przedmiocie zwrócenia się do jiscze” 
lnictwa o wyjednanie zwolnienia imprez harcersxich od świagozeń pu” 
blicznych /opłaty na rzecz Funduszu Pracy i Czerwonego Krzyża, oraz 
opłaty komunalne/, natomiast również ha korespondencje źarządów Obw. 
i podległe im jednostki /drużyny i E.?.'1./ przestał być aktualny, 
gdyż Ministerstwo Poczt i Tel. cofneło z dniem l.Kwietnia dotycza” 

Sowe ulgi przyznawane Towarzystwom Wyższej Użyteczności Publicznej, 
a w miejsce których przyrzekło subwencjonowanie centrali tych towa" 
rzyStw.. > | i 

Zjazdowi temu nafAno charakter pożegnania najsilniejszych córodk 
dków harcerskich, które ze zmianą terytorjów przechodzą do Okręgu, _. 
£omorskiego t.j. xyó_os4czy 1 Lnowrocławia, czemu dano wyraz m””:tu" 
jąc dh.dz. ugr.urenii» „ccewodniczącego Bydgoskiego K.2.H. przy huf” 
cach do prezżydjuw ajawtu, lim.bvrachenowskiezo 61er.Obw.K.e.li. W Ino", 
wrocławiu na przewodniczącego Kowlsji K.s.i.. i powierzając główny 
referat na tej Komisji Dr.Uhmielarskienmu. ; | 

erzedstawiciele Ośrodka Bydgoskiego w swych przemówieniaci. doże” 
A eaozEEh z Władzami Okręgowymi, w szczególności z lLicro” 

wnikiem Okregowym K.P.H. dah.hm. Śworówskim dziękująć mu'za Szcz--017" 
niej życzliwe odnoszenie się do wszelxich wysiłków naszego Ośrocza ji 
pożegnali Się również z wszystkimi delegatami innych ośrodków, zuóre 
pozostają w składzię Okręgu Wielkopolskiego, zapewniając, że zaveze 
pamiętać będą o wspólnej przcy dla dobra Ukochanego Harcerstwe - 

o. 

3,5 WiQosn : 

Gorocznym zwyczajem odbędzie się w dniu £4-go kwietnia jako w 
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czień Patrona Harcerstwa Polskiego św. Jerzego odbędzie się Święto 
Wiosny» 

Prozrem: 
lisza św. godz. 11,15 w Kościele varnizonowym * Rrzed mszą Św. o godz. 

11. odbędzie się w tym kościele poświęcenie Sztendaru 7 druż. że przy 
»zkole św. Jana, ło mszy św. złożenie wieńca na grobie Nieznanego Pow” 
stańca Wielkopolsziego, poczem defilada na ul.Gdańskiej 
20 południu gry polowe hufoami w terenie poza bydgoszczą 3 ze zmierzchem 
ogniska: harcerskie w okolicznych wioskach ” 

 Zuchy wyruszą również za miasto, jednak nie wezmą udziału w ogniskach 
wieczornych ” bBzczegóły dotyczące vopołudnia i wieczoru, ustalone zo” 
staną dodatkowo i podane do wiaćomości drużynowym. 

4. tefęraty harcerszi 

-a/liateriał referatowy znajduję się w Biuletynach Okręgw 2oznańskiego 
-. a to: Rola wychowania społecznego W przebudowie świata JDr.bdułkow" 

Skiego w No 1"£ z września - peździernika 1987/58 — No.5 z listopa" 
da 1957 r« ” No+4 z srudnia.1907 r» ; 
Kształcenie sumnienis " ramach prawa harcerskiego Kaczmarek No.te Z 
grudnia 1987 r. No.£. styczeń 1988r, /zakończenie narazie jeszcze 
Się nie ucazżało/ | " ka 
Współpraca Koła 4 upasuuuEm urużyny Wiśniewski No.5. styczeń 1958 r 
No.6. luty 1908 1. /ezaybtuj, tównież odbitzi broszurowane/ - 
Rola ij cele harcerstwa żeńszieg0 uożdżiańia NY.£+ marzec 1987 Ie 
Harcerstwo jaco system wychowawczy Dr.butkowski No.5 maj 1957 re 
W następnych Biuletynach Okręgu Poznańskiego przewidziany jest dal” 
szy materiał referatowy:. 

b/Referaty wygłoszone na bydsoskim Kursie Działaczy zostaną sporządzo” 
' ne na maszynie i będą do dyspozycji /28a zwrotem/ referentów poszcze” 

" galmych Kół. P> r 

e/Okr.Kierowniorwo K.?.li. w Poznaniu obiecało nadesłać spis książe” 
czek nadających się jako materiał referatowy. Spis ten po jego na" 
dejściu, ogłoszony zostanie w Okólniku. 

d/opółdzielnia harcerska Ka-De"Ha. Gdańska 26. ma na składzie bogaty. 
zbiór wydawnictw harcerskich, które można na miejscu przeglądać: 
Pam również jest do nabycia Statut Z.H.P. cena " 40.gr. 

e/K.P.li. I.drużyny żeńskiej 7 przewodniczący Bogdan Rouge tel.-5580 "= 
wydało drukowaną odezwę z 1.LII. 1938 r. do todziców harcerek f/rzy/ 
może ona służyć jako wzór, również dla innych K.e.lie  -. zi 

| W Solcu Kujawskim zawiązało Się niedawno K.P.H. Dotychczasowa praca 
wykazuje szczegółiniejszy rozmach, ponad stu członków i zdobyty tymczaso” 
wy zresztą zupełnie odpowiedni lokal na świetlicę. a 

W poważnym i konkretnym rozważaniu ” budowa Szałasu żeglarskiego z 
ubikacjami świetlicowymi: Koszt tej budowy ma być pokryty pożyczką, mają" 
2% się zaciągnąć za poręczeniem kilku odpowiednich finansowo o©zlonków 
Kołae " | 

Przewodniczącym tego ao4a jest p.Burmistrz Kłodnicki, znany na tere" 
nie bydgoskim z działuliywuw wiu ylacy na niwie harcerskiej» 

Jest to pierwsze K.s.i.+, Liu tereiLe „owiutu bydzobziego. Wprawdzie 
powiat bydzoski formilnie nie jest włąyczońy obecnie do bydgoskiego Obw. 
Kierownictwa K.*.li, /drużyny natomiast podlegają Komendom Bydgoskim/ 
"mimo to jednak ślemy temu Kołu i jego Zarządowi najleprze braterskie 
 żzozenia pełnego rozwoju. ” Równocześnie dziękńjemy p.Burmistrzowi 
Kłodnioriemu za użyczenie nam gościny na stały zbiorowy Obóz * Szkołę 
Komendy męSkiej. 

G.$pódzielnia Harcerska KarDerHa. ul.Gdańska 26. poleca wszelki Sprzęt 

Czuw a jr 

Obwodowy Kierownik K.P.ii. "Rrzewodn.Zarz.0bw.Z.H.P. 
/7/ Dr.Chmielarski dz. /=/ DyrsJ.Wesołowicz dze 
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Arend leofil 
Balcer Leon 

Chmielarska marta 
_ Dańcówa Wiktoria 

DJuxówna Aleksandra 
Dembiński Józef 
Iwankiewiczówna Janina 
Jaraczewska Halina ' 

Karbownicka Janina 
Kamińska Maria 
Kaszkowiak Wi chał 

Matuszewska Jadwiga 
Mjchalska Rrakseda 
Michalski Ptefan 
Dr.Nieduszyński Czesław 
Rawiczowa lieilman Józefa 
Rupniewska Janina 
Rutkowska Alina 

JRuge Bogdan 
baroszewska Stan.Barbara 

„ btablewski Jan 
©zalonek. Joać 
"Wolińska Rózalża 
Waraczewska Stefania 
Wróbel Tomasz 
Zieliński Wiktor 

Dr.Baczyński włodziuiewa 
Burska iiaria 
Dziurla dylwester 
iisowa Teodozja 
Goncerzewicz 
Giowanoli 
Kopeć Kazimierz 
Krystoszkowa Jadwiga 
Kiertryn Stanisław 
Monowid Ludwik 
Rotrzebny Jan 
Rutkowska Alina 
otejgerwajdówna Janina 
lyprowicz Władysław 
4iemkowioz Wanda 

K.2.H. RZE Dr.m. 

ią 
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TEE * że 
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BII «drefe 
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VI.dr.me 

R 
Bydgo.Szozeoińska 15/38 

Wilcza 9/le 
Asnyka 5/1le 
Sienkiewicza 32/3+ 
S%taszioa. 4 „M .K « Ge Ze 

Rółnocna £/5: 
Libelta 5/1L:. 
aQ Stycznia 25/4 

4801 .Kolwi tza11l/5. 
Gdańska 154, 

Gajowa 1ll/£a 
Nowy Rynek 4 
Kościuszki 21 

Gdańska 32, 
Dwernickiego 3» 
Naxielska 151. 
pawła ż Łęczycy3/3 
Śląska 5. 
Babia Wieś 19/4. 
Jana Kazimierza 8/1. 
Jagiellońska50/4. 
Gdańska 103, 

Chełmińska 18/6. 
Chwytowo 6. 
Klemensa Janic.12.. 

Dz.O0Okoniewski "tanisław  Dz.?olakowski Zygmunś Radwańska Kazimiera 
Przew.Zarz.0bw. dz.Józef Wesołowicz — oraz wykładowcy : 
Komendantka Harcerek llaria Zamiarowa Komendant Harcerzy Maroiń i 
llatuszewski  phm.Ozesław iiiodowsii... wreszcie wykładowoa i kierownik 

"Kursu dz.Dr.Chmielarski Tadeusz Obw. KiGrr*.2.i. i gospodarz Kursu 
az .ligr. Grenik, 
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