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"Wszystko co nasze 
Rolsce oddamy" 
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12 maj a /piątet, zbiórka Gzynnego Harcerstwa o g s 
19,45 na Nawym Rynku. Szęd >»e raporcie wymarsz na plac 6 żnańsk 

na uroczystości odsłon.ę3.u popiersia I Marszałka polski Józefa 
Riłsudskiego i apel Ya:oboy. : « 

Delegaci Kó: jajaią ni 6 e na R poż 1ELSK sin „OBOK 
Gzynnego Harcerstwa weiłta: wsizązów NAT 
cerski: ań. | 
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i/ tGznaczenia : 

ŻACZĄA Uniezu YLEp. pismem z | maja: 159 re g+«78/52 
zawiadomił nas o wieza 1285 Ń a6że In LotWo odznaki "ZA ZASŁUGA" 
Druhnom: Marcie Ohmie aścziej zdoniini Zarządu KeBeii. pTZy = 

- rzeńodniczącej K.|"-E: 

Jl druż» ma 
arii Raczkowski oj trzewodniczącej K.F.H» = £ druż. 

Jus ynie Siwekowej >lerwszej wieloletr aiej przewodnie 
cej K=ReH» 16 SPRA Me 

Druhom : Ladwixowi Banda = Kierownikowi Szkóży * Rowszechnej 
, 1BM» KS. Biskupa Bandurskiego, 

Leonowi BarcisSzewgsti emu = Prezydentowi m. BJdgoSzOzy 
ligr. 4dolf Greri:owi + przew A OAK K.P.H> przy 

- żE : Huf coach, | 
Bolesławowi Guiczowi - Dyrektotowi 
Stefanowi Miokażseiemi = Członkówi Zarz. K.P.II 
Marianowi Nizieł iewiczowi = prof. Gimn. im. 
- ż Piłsudskiego, 
Stanistawowi Olo .ewsziemu «= Przewodniczącemu K.p-.H. 

14 druż» ża 
Dr. Władysławor i Tycrowiczow '1 =przewolniczącemi K.PR.H. 

6 druż s M 
Józefowi Wesołcy: czowi = Wizytatorowi Kuratorium Szkolne= 

go w Toruniue 
nom i Druhom odznaączonym odznaką 
życzenia dalszych i jakmaj lóps szych 
dobra naszej Kochanej Ojczyzny, jej 
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- Mszystkim Szar. Drut 
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Jak już poprzednio wzmi anzowano Walny zjazd Zefieie 

według otrzymanych nieoficjalnych wiadomości ma SiĘ SEBOL 

w dniach 26 i ZL maja w Lublinie, niestety oficjalnych zówia= 

domień dotychczas brak. W każdym razie zwewaca Się uwagę na po” 

stanowienia $ 50,51,52,59, i 550 Statutu Z.H.R* sS>> 

DUSZ i |: j 7 wać będą 
Przypuszczalnie na ten Walny Zjazd przysługi 2 

' : > 2 = ię AT TT == 

indywidualne 50% zniżki kolejowe, a należytość za zniżki przy 

puszozalnie będzie wynosić 80 gr.. pamiętać o liegitymacjaca 

członkowskich /blańnkiety do nabycia:w KA = De - Ha/ i o peźno 

mocnictwach wystawionyca przez Zarządy Kóżł dla delegavów. z > 

W związku z postanowieniem $ 51 /1i.t.d./ Statutu 2.Hel 

mam nadzieję, że jeszcze przed tym Walnym zjazdem ogłoszone 

zostaną nominacje pewnej-ilości przewodniczących Kół dzieła 

ozami /kami / > > 

Bo otrzymaniu oficjalnej RADON takowa zostanie 

bezwłącznie rozeskana Kołom, nie zależnie jednak od tego pożą” 
5 » j £ 1) TZ 1) 2 

danym jest już cbeonie zgłaszanie osób chętnych do wzięwia 

udziału w tym Walnym Zjeżdzie. i 
  

ś/ Zubranie Przewodniczących KóŁ : 

przed Walnym Zjazdem 4.1.9. odbędzie się zebranie 

Brzewodnicząoyci Kół w dniu 17 maja /środa/ o godz.» <0 W Gma= 

chu Zarządu Miejskiego II p- pokój 85- 
Wa zebraniu tym omówione zostaną Wszelkie Sprawy zwię 

zane z wyjazdem do TIublina i rozdane zniżki kolejowe, dziej 

Sprawy związane z tegorocznymi obozami, oraz wszelkie inne. 

  

4/ Uchwały Toruńskie z 25 kwietnia 1959 r« : 

a/ Wniosek nasz o uregulowanie dziesięciny, W Sposobie jak %0 

miało miejsce w Gxręgu Wlzkpolskim /obliczenie jej tylko od 

całorocznego oazystego, dochodu od imprez dochodowych i podzia 
jej w stosunzu 6 : « iiędzy Zarząd Ckręgu a zarząd Cbttłodory/ 
« 

został przez żaurżąd Ctręgu -za8zrepLOWaky»=""" 
»b/ Wniosek nasz o odńiesienis się. do Naczelnictwa o wyjedzaniu 

dla Harcerstwa ulg w opłatach publicznych został przez Walny 
szjaz i Z.H.P. Whablinie: 

5/ Skład Zarządów K.P.H.: 

delem zatwierdzenia składów Zarządów poszczególńych 

K.P.H. o ile tego dotychczas oStatnio nie uczyniły, La L 

; . «je Obw. Kierownikowi K.W.H. /patrz I p-ló/ do muńca mają z po- 
daniem dnia wyboru, fuukv:.. poszczególnych członków, i 
Sów oraz ewentualnych osobistych numerów telefonów» 

6/ Zbiórki pieniężne : 
m Uk TM OM WM AA WAW NM R A Z OR CA M 0 ZW WA MMA 

  

: Brzyporina Się, że zabieganie o Subwencje u.rozmai tyci 

„instytucji, firm i poszczezżólnych osób.w gotówce wzgl. *«owarae 
należy do wyłącznej zoupetencji zarządu Obwodcwego-. Zablesanie L ą 2   

Q.takowe przeż poszezesólne K+P-H- W szczególności na przedmie- 

ściach pomied:  '-vmi bliższymi. sympatykami, jest doyasme a1ne 
jedngk ża uprzediią zgodą Obw. Kierownika KsPeH>e, BK by GSZieć« 
runkowo wykluczyć zwracanie się do jednej i tej samej csoby 
przez Zarząd .Qbwodowy i K»TP.I" względnie przez więcej aniżeli 

jedno K.P.H. 
. . Ewentualne nie zastosowanie się do tych zarządzeń mu 

siałoby być poczytalne za szczególniej drastyczne naruszenie 
dyscypliny orgernizacyjneje —=— 
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Zaległości 
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a/ Eart_ A R oożiich Q tyChożas: nie przedłożyłŁy ż 

K+Mo. 24 druż. M. = 5,koła Piramowicza 
MIRSK SH Mo = pozaSzkolna Krótkofalowców 
K.ROHo"IE.-* że i A m. = Szkoła św. Trójcy /Koło śpi/ 

"R owoR a DZ 8 M». Grkoła Dąbrowskiego /Kożo śpi/ 
rezerwowe blankiety kart -- 'sjestracyjnych gą ewentualnie = podję= 

- Gia u-0Obw. Kierownika; K»P- He 
b zalegają z opłetami : . SE 

K.P.H. 16 druż. ż..i..£/ druż. m. = Gi m, Kupieckie — dziesięcina 
T.P.E. 4 " m. — Szkoła K$. Piramowicza - rejestr. i dziesię 

2: a> Gina; 
/K.P.H. 1L. " ż. A M * SZzoła św. Trójoy = R KczdRe: 
"K.P.H. 17  € ' ms = Szkoła Dąbrowskiego 
"KPB l 7 Mo. = pozaszkolna - rejestracyjne. 

/ Nt> przedłożyły W ogóle sprawozdań rocznych za r. 1958 r» 
E-.P.H+ .4 druż. M. = Giih. Marsz. SMigłego RYdZE; 
Kalkelj> TE 4 >ę--<b boMe = OZE0ŁB ÓW. DEO JQGY: 

KsKeH. 4L7 ka Me = SZ zkoła Dą ,browśkiego i 

K-.P.He 62 th is © DSZKOKŚ Król. Jadwigi oraz K.P.H. 42 druż. 

(Le. pozaszkolrej-orraynano Sprawozdania roczne AR W jednym egze- 
m larzu:. 

ćż „Na „przewodniczących tycn Kół nakłada śLę ś5aojalay OŚ SObisty 
OBOWLĄ Z? zek bezwłąc. ego nade SŁ ALLA Kart rejestracyjnych wzgl. zaieg= 

Łości vieniężnych, z dołączeniem w gotówce wzgl. żnaczkach poczto” 
wych Z5 gr. na xoszta da l1szej przesyłki » Te przejawy mniejszej pun= 

ktualności uniemożliwiają ram należyte wywi iążanie Się z naszych 
obowiązków w obec Zarządu jktęgu Wlkpolskiego i pomorskiego: 

  

Rogłówne drużyn 
  

Bogłówne drużyn zostało w ostatnich czasach nowo w taki Spox 

sób uregulowane, że wywiązanie się przez nie z tego zasadniczego 
obówiązku organizacyjnego nie powinno im regule sprawiać trudności» 

Rrzewodniczący. KO. BAMEDZIMIA, się u M. drużynowych czy 
"MMO t© Grużyna Mie *zólega m DO aż a w razię przocie zalega” 
nia,”Ww de |" żechcą Koła pomóc drużynom w je 3g0 Ure= 
galowaniu. 

Wizytacje : 
CEA WA A M A w WA AAA a jm am 

K-RoH. ll drużyny męskiej 
DJ 

Te KsfPeli. U których w bieżącym roku lub jesienią roku ubie= 

głego'nie odbyły się wizytacje, eS lęónie zktórym. jeszcze nie 
ustalono terminu POR uechoą Się jak najrychlej porozumieć 
-SLę.W tym względzie jak najrychiej z Obi. Kier. K»P.He W przeci” 
wnym rażie termin i miejsoe wizytacji będzie jednostronnie ustalo- 
ny z Urzędu przez Jatz. Otuodowy. 

4 
„. 
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„ Rodzina Woj jskowa oraz pudk Dzieci Bydgoskich, które «ak 

serdecznie s wydatnie, otoczyły opieką Ll drużynę męską /poz zaszko.lna/ 
BER: formalne przy r stąpi enie do naszej organizacji w ceharakterze 
K.P.H. = rejestracyjne. W toXue 

+ Przewodnicząca tego Kota jest. Dhna Józefa Rawiczowa małże” 

nka Dow8izcy Pułku Dzigoi. 33 figoskich. 
Wit amy tą organizecję jak najserdeczniej w naszym gronie 

11 przygotowanie przedoDoZzOWĘ» 
1h m zazna A A A A AE A NA A PI OW A A MA M Paw TM wam PT sM 

Przeglądnąć razem z s0KUŻYNOJ ym inwentarz oraz apteczki obo= 
zowe. = = 

liwie ws zyska BEDE chętna de 
YJ jechała. - 

Wytężyć wysiłki, by moż 

wzięcia udziażu w zie, nAĄW 
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Rodbać już obecnie w miarę możności by młodzież doprowadzi- 

ła do porzadku zęby: : 

Pomiętać, że pożądanym jest by-z obozem pojechał ktoś z re-. 

dzieów, byha miejscu być ponocnym komendantowi, nie krępując je- 

dnak samodzielności uczestników obozu. Tak w cząsie obozu jak i prz, 

jego likwidacji zwraca szczególniejszą uwagę na otrzymany od Ko” 

mend Harcerskich wypożyczońy inwentarz i ekwipunek wojskowy. | 

Ramiętać o ubezpieczeniu drużyn obozowych od nieszczęśli= 

vwych wypadków W Gzusie GLWALIA obożów. > | > > 

_  Bezwłącznie po powroóie doprowadzić do porządku inwentarz, 

"arpożyczony bęzwłącznie OddZĆ » = > 

: " Na zapytania poruszone na zebraniu przewodniczących K»PaH> 

w dniu 14.IV»br. oznajmiamy po pożozumieniu Się z Komendami, że 

wprawdzie w zasadzie obozy powinny się odbyć w miejscowościach Swe— 

go czasu zgłoszonych i zatwierdzonych przez Naczelniotwo, w bieżą= 

cym jednak roku zmiany, w szczególności przełożenie obozów zami e 

rzonych. w odleglejszych niejscowościach do miejscowości w pobliżu 

Bydgoszczy byłoby możliwym jednak za uprzedzenie zgodą Komendy 
M drodze przez hufoową = eg0/s - 

/ 12/ Miejscówe urzędowania obw. Fier. K.R.H.: 

«br ierownik > H zyj muj jebie w domu ul. ASnyk «bw. Kierownik E.P.H. przyjmuje u siebie w domu ul. Asnyka 
nr..5 tel. 5455 najpewniej w dnie powszednie w godzinach około 
g=tej i między 14,50 a .15,ÓC. Ę 

pogotowie Narodowe. 
© ik CP TAP WL A TW RDC WZM WM MA NAM WA OW WW ZM TW M M 

Rzucono nam ręxawice - rząd Nasz, świadom jaz najpełnie= 
jszego popircia całego Nazodu Polskiego wyzwanie to z całym Sporo 

jem przyjął: 2-0 0201 
Eercerstho Czynne, obok pełnej gotowości stawienia się 

na zew Naczelnego "odza zorganizowało między Sobą już z początkiem 
kwietnia wzięcie udziału w pdżyczce qTotniozej,-a-ifxaewodniczęcy Kół 
na zebraniu w ańTuU Ti zwie .nta UcChWwariIt wzięcie przez KsPeH. Wspó” 
lnego udziału w zblorue pieniężnej na F.O.N. 

Uchwałą bę, postanowiono nadesłanie do 1 maja odnośnych 
kwot na ręce Obw. Kierowniki Ks2.h1. /putrz Oż.Tap-le/. jla Kół któr 
rych delegaci nie byli na tym zebraniu przedłuża się termin do 

końca maja: _ 
Szczegółowe zestawienie wyniku tej zbiórki ogłoSzony bę= 

dzie Ww następnym okólniku» 
| Wierzymy, że w wykazie tym nie zabraknie żadnego z E.2.H+ 

Z Do axcji tej przyłączył Się Zarząd Obwodowy i zadezlaro= 
wał od siiebie 100 zł. Najmniej zasobne K.7.H. uiszczają po 5 zł, 
4 kilka Kół zakupiły po jednym bonie jP+0.P. z przyznaczeniem go na 
B.QJ.N» Gtozywiście w zbiórce tej mogłoby wziąść udział również po 
szczególnie osoby». 

_ Niezależnie od powyższej akcji współnej składki K.P.H. 
na E.0.N. zeohcą K+-P.H. odpowiednio. do wyrażonego apelu Nacz=17igpe. 

twa, zająć Się ustaleniem ewićenoji,ile i w. jakich instytucjaen 
członkowie Kół podpisali Tj... wzgl. od ozasu rozpisania tei po 
życzki indywidualnie złożyli na F.G.N. ZKesdtawienią te zechcą prze= 
wodniczące /y/ Kół nadesłać do połowy czerwca hr» Ś 

II Część ogólna 
TEE Aa 
  

pW ń Ę 
4/ »prawozdanie Okr. fom. za rok 1988 : 

> Sprawoźgwulą te, przez te Kołą które ich dOtYThCZAS nie 
podjęty Są dO otzuymanlu bespźutnie u gbw. Kiar. kszJi 
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A —--2/ Referat Zdrowia 

frzv Zarządzie Obwodowym Z.H.jł+ został zorgani zowany 

referat zdrowia. Kierownictwo referatu objął Dr. Med. Barci- 
szewski. Referat zdrowia poza kontrolą i opieką lekarską na ko= 

joniach i w ovosacn badania harcerzy przed wyjazdem na TA 

obozy, kursy Llet.d. /W gOLe Sport.-+ Lek. / będzie fachowym orga- 

nem dla wszystkich drużyn przy zdawariu wszystkich Sprawności 

z zakresu "pierwszej pomocy samarytańskiej" jak; "pierwsza po” 

moc" , "Ratownik" , samarytanin" , "Sprawność 0-R+L.G.', 

tStrażak". i 

A Również K.P.H. mogą korzystać Zz porad tego referatu 

Ewentualne życzenia w tym względzie należy kierować do Obu. 

Kierownika K-P.H». rie łąćząc ich jednak z innymi Sprawami. 

= 

3/ Wystawa Harcerska : 

Wystawa prac drużyn żeńskich i męskich zamierzona jest 
w połowie maja w Hali Gimrastycznej Gimnazjum Kupieckiego przy 
ul. Konarskiego» 

Dzień otwarcia oraz inne szczegóły ogłoszone zostaną 
w prasie codziennej, 

4/ Konkurs Fabryki Budyni Z. Kosiński i Ska.: 

Fabryka Budyni Zygmunt Kosiński i Ska Bydgoszcz ul» 
Dworcowa nr. £4 rozpisała dla wszystkich jednostek organizacy= 
jnych Z.H.". W Bydgoszczy konkurś zbiórki znaczków "Znak ©chro= 
nny przezółka" z pudełek i różnych opakowań fabraki»e 

Nagród 5© łącznej wartości 500:= zł. W tym dwa namio= 
ty. Rozlosowanie nagród 15 stycznia 1946 r. 

Warunkiem udziału W konkursie conajmniej 106 Sztuk. 
W konkursie tym mogą wziąść udziaź równieź K-?.H. Względnie 
odstąpią zebrane znaczki swoim drużynom. 

RSMA 0; 
PIĄ 

TRE 1 WPW W SM W A WW 9 TM WAM 
m REESE 

Spółdzielnia Harcerska ul. Bdańska na, £Ż6 prowadzi na 
składzie wszelki Sprzęt obozowy harcerski oraz ubrania harcer= 
skie, = Wszystko w doborowym gatunku po cenach ściśle kalzulo= 
wanych. 

CZUW Asd 

Atwodowy Kierownik K.P.H. Brzewodniczący ZATZze ODWe ZsHsz. 

/*/ Dr. T. Chmielarski /=/ Ms Spikowski W-prez. m _ e 

Nm RA A RAA A A A mA M AA WA A GA R A A R RA R AA O A A PA A A A A A PO A A A A M AA 

Członków Kół frzyjaciół przy Hufcach Bydgoskich 

oraz przy 16 m, drużynie %Żeglarskiej. 

ną Jozwalańy sobie najuprzejmiej zwrócić uwagę na "pegoto= 
wie Narodowe* z u,eaejtdą prośbą o nadesłanie odnośnych dat na ręue 
6bw. Kierownika Koyshne Ur. Gzmielarskiego Asnyka 5 trl. 34385 możliwie 
do końca maja. 

+rzewodniczący K.P.H. przy Hufcach Erzewodniczący Draż. Żegl. 

/=/ Mgr. Adolf Grenik /»/ Krogulski, 
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