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X W dniu Z maja podczas uroczystej Mszy Św. odoprawianej w. 200 
rocznicę uchwalenia konstytucji 2 maja w Bazylice Mariackiej 
nastąpiła uroczystość przekazania sztandaru Hufca Harcerek w 
Wolnym Mieście Gdańsku z r. i9z4. Sztandar ten ukryty w lecie 

- 1959 roku został wydobyty po wojnie i używany przez Gdański 
Hufiec Harcerek w latach 1946-48. Następnie przejęty przez ZMP 
miał być wraz z innymi sbalony. Potajemnie wyniesiony został 
ponownie ukryty i wydobyty na powierzchnię dopiero w tym roku. 
Jego odnowieniem i udostępnieniem zajęło się Koło Kombatantów 
Armii Krajowej na czele z hm. Andrzejem Zbierskim z gdańskiego 
ZHR. Sztandar został wręczony pocztowi sztandarowemu złoźonemu z 
harcerek Szczepu Duszpasterstwa Harcerskiego na Morenie, 29 
Gdańskiej Drużyny Harcerek ZHP i Gdańskiego Hufca Harcerek ZHR, 
które przekazały go jako depozyt proboszczowi Bazyliki Mariackiej 
ks. kanonikowi Stanisł awowi Bogdanowiczowi. Sztandar pozostanie 
wyeksponowany w kaplicy Bazyliki Mariackiej do czasu peł nego 
odrodzenia ruchu harcerskiego w Folsce. 

x Dnia 3 maja zakończył próbę i zdobył stopień Harcerza 
zeczypospolitej phm Maciej Kowalik "Mefisto", komendant 1. 

Gdańskiego Hufca Harcerzy ZHR. 

X W dniach 30.04 — 3.05 odbył się X Złaz kręgu Instruktorskiego 
"Skaut" z Wejherowa. Na 4 trasach: biegu harcerskiego, rowerowo — 
historycznej, artystycznej i sportowej walczyło ok. 160 harcerek 
i harcerzy z hufca kaszubsko — Kociewskieqo. Biwak złazu odbył 
się pod namiotami nad jeziorem Żabno k.Wejnerowa. Pierwsze 
miejsce wśród drużyn żeńskich zajęła drużyna harcerek z Wesał ej 
(goście złazu), wyprzedzając o 1.5 punkta 22 Wejherowską DH-ek 
"Chochle". Wśród harcerzy zwyciężył a po raz drugi z0 We jherowska 
DH=y "Parasol". Kkomendantką zł azu była phm. Iza Tarnowska. 
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* W dniu 4 maja w Sali konferencyjnej nowej siedziby ZHR w gmachu 

Wspólnoty Folskiej w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu odbyło 

się posiedzenie Rady Naczelnej ZHR. Spotkanie rozpoczęło się od 

zwolnienia ze składu FN hm. Marka Frąckowiaka /w poprzedniej 

kadencji pełnił m.in. funkcję Sekretarza Generalneqo/ w związku z 

jego przejściem do pracy w Ministerstwie Edukacji Narodowej. 

Serdeczne podziękowanie za 0oracę dla Związku złożył  Druhowi 

Frąckowiakowi Przewodniczący ZHR hm. Tomasz Strzembosz. 

Rada Naczelna po raz kolejny zajęła się problemem brzmienia 

drugiej roty Przyrzeczenia harcerskiego dla osób niewierzących. 

Na wniosek Chorągwi Dolnośląskiej RN zmieniła dotychczasową 

uchwałę i zatwierdziła jako obowiązujące brzmienia "Mam szczerą 

wolę catym źyciem służyć Polsce, nieść chętną pomoc bliżnim, być 

posłusznym Frawu Harcerskiemu". 

Rada Naczelna na wniosek Zjazdów (Okręgów powołała na bazie 

dotychczas istniejących Chorągwi Okręgi ZHR: Górnoś ląski, 

Dolnośląski, Wielkopolski, Mazowiecki, Pomorski, Warmińsko = 

Pomorski i Okręg z siedzibą w Łodzi.  Naczelnictwo zatwierdziło 

następujących Przewodniczących Zarządów Okręgów: Górnośląskiego — 

hm. Piotra Koja /dotychczas komendant Górnośląskiej Chorągwi 

ZHR/, Dolnośląskiego —- hm. Jacka Chodorskiego /w poprzedniej 

kadencji wiceprzewodniczący ZHR; dotychczas komendant 

Dolnośląskiej Chorągwi ZHR/, Wielkopolskiego — hm. Aleksandra 

Motałę /wiceprzewodniczący ZHR, dotychczas komendant 

Wielkopolskiej Chorągwi ZHR/, Mazowieckiego i dh Feliksa 

Borodzika, Fomorskiego — hm Tomasza Ignaciuka /skarbnik ZHR, 

poprzednio hufcowy 1. Gdańskiego Hufca Harcerzy ZHR/, Warmińsko — 

Pomorskiego — hm Michała Butkiewicza /członek Naczelnictwa ZHR, 

poprzednio hufcowy Bydgoskiego Hufca Harcerek i Harcerzy  ZHR/, 

okręgu z siedzibą w Łodzi — hm. Grażynę Broniewską /w poprzedniej 

kadencji członkini Rady Naczelnej ŻHR/. Frzewodniczący Z0 wchodzą 

z urzędu w skłąd Rady Naczelnej ZHR. 

RN ustaliła, źe od 1 lipca całość składki uczestników (obecnie 

1000 zł/mies.) orzekazywana ma być do dyspozycji Naczelnictwa 
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(poprzednio 50% zostawało w drużynie). Drużyny mogą ustalić dla 

swoich potrzeb dodatkową składkę. 

Oorócz teqo Rada Naczelna zajmowała się regulaminem kół 

Frzyjaciół Harcerstwa, udziażem ZHR w rojektowanej Federącji 

Organizacji Harcerskich /Z2HR, ZHF-18, ZHF na wychodźstwie, FOH, 

Zawisza/, pracami Komisji 'd/s zjednoczenia ZHR i ZHF-18", Zlotem 

80-lecia i kontaktami zagranicznymi ZHR. 

* 4 maja odbyły Się zapowiadane m.in. DbBrzez "GD" harce 

samarytańskie dla harcerzy 2 Trójmiasta stanowiące sbrawdzian 

przed tegoroczną Białą Służbą. Uczestniczyło w nich około 250 

harcerek i harcerzy z NEKTH "Leśna Szkółka"; Szczepu 

Duszpasterstwa Harcerskiego na Morenie, Gdańskiej Chorągwi ZHP 

oraz Pomorskich Chorągwi Harcerek i Harcerzy ZHR. Uczestnictwo w 

harcach było jednym z warunków udziału w służbie podczas 

pielgrzymki Ojca Świętego do Folski w czerwcu i sierpniu. Harce 

przygotowali nm.nm. Joanna i Sławomir Sawiccy z gdańskich hufców 

ZHR. 

% Osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej Zarząd 

Okręgu Fomorskiego ZHR gotów jest pokryć koszty przejazdu na 

Białą Służbę do Koszalina i Olsztyna. Wnioski o zrefundowanie 

tych kosztów powinny zawierać imię i nazwisko zainteresowanego, 

drużynę, adres, koszt biletu oraz podpis drużynowego i hufcowego. 

Należy je przekazywać do 15 czerwca do skarbnika Zarządu Okręau 

hm. Macieja Kkarmolińskiego. 

X Manewry orzed BS*71 dla Mufca kaszubsko — kociewskiego ZHR oraz 

innych jednostek harcerskich z tego terenu odbędą się w 

Wejherowie 11 i 12 maja. Frzewidzsiana jest symulacja katastrofy 

kolejowej i służba samarytańska wśród pielgrzymów przybywających 

do kalwarii Wejherowskiej. 

x Podajemy adresy osób odpowiedzialnych za BS'71 w koszalinie i 

Olsztynie. "Za koszalin" odpowiedzialny jest Bhm. Ryszard 

kandzora z Wejherowa — tel, 72-20-78, a "za Olsztyn” hm. Tomasz 

Kucharzewski z Olsztyna — tel. 18- (kier.) 35-11-23,
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X Komisja obozowania Pomorskiej Chorągwi Harcerek przypomina o 

konieczności zgłaszania obozów i pobierania wniosków do zakł adów 

pracy o dofinansowanie u druhen Joanny Niemunis -— Sawickiej 

(Hufiec Więżba) — Gdańsk, ul. Kołobrzeska 27d/6 tel. 57-13-31, 
Joanny Sikory (Hufiec Kaszubsko -— Kkociewski) -— Wejherowo, 

ul.Strzelecka 3/45, Ewy Borkowskiej — Pastwa (pozostałe hufce i 

związki drużyn) — Gdynia, ul. Dantyszka 8d/2 tel. 23-33-35, 

Zatwierdzanie programów obozów źeńskich do 15 czerwca, 

zatwierdzanie całej dokumentacji obozowej do 20 czerwca br. 

* W dniach 22.06 — 30.06 odbędzie się kurs zuchmistrzowski dla 

kandydatek na drużynowe zuchowe. Zgłoszenia kierować do 

sekretariatu Pomorskiej Chorągwi Harcerek - druhny Joanny 

Andrzejewskiej tel. 24-28-15. 

x W dniach 27 — 30.06 odbędzie się X Jubileuszowa Wyprawa 
Achnacarry Commando organizowana przez Gdyński Hufiec ZHR. „Szarotka". Przygotowanych jest 5 tras: "dziecinna" (mk./och.) - 45 km, "szlak krzyczących orłów" (wywi./trop.) — 60 km, "szlak 
"czerwonych diabłów" (ćwik/pion.) — 80 km, "szlak dzikich gęsi" 
EXTRA — pow. 16 lat — 100 km i "szlak śmierci" SPECIAL pow. 18 
lat — 150 km. Zgłoszenia 2 — 4 osobowych patroli (żeńskich lub 
męskich) zawierające: organizację i drużynę zgł azzającą, dowódcę 
patrolu (nazwisko, stopień, adres), wiek i stopień uczestników, 
wybraną trasę, godzinę gotowości wyruszenia z dworca PKP Gdynia w 
dniu rozpoczęcia wyprawy oraz WPISOWE w wysokości 12 tys. zł od 
osoby naleźy przesyłać do 20 maja na adres: Marek Drewa, 
ul.Lubawska 1/7, 81-066 Gdynia, tel.25-18-—47, 
x Począwszy od tego numeru zgodnie z uchwałą Zarządu Okręgu 

Pomorskiego ZHR "GD" będzie rozsyłana do hufców w ilości 

odpowiadającej liczbie instruktorów danego hufca. 
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Redakcja: Gerard Bisewski, Agnieszka kuraś, Małgorzata Lewicka, 
Grzegorz Kaczorowski, Królik i inni. Ty możesz być teź! 

Z Z TE I O EO SE A A EE =z==== m = m m = === 

Jeźeli chcesz, aby w "Gazecie Drużynowych” pojawiła się 
informacja o Twoim Zastępie, Drużynie, Hufcu, o Tobie albo 
krewnych i znajomych królika — przekaź ją pisząc lub dzwoniąc do 
Mał gorzaty Lewickiej, tel. 25 08 42, Gdynia ul.Wincentego Gruny 
43a/6. Jeźeli chcesz stale otrzymywać "Gazetę Drużynowych” wyślij 
do niej zamówienie podając ilość egzemplarzy i adres, na który 
mają być przesłane. "Gazeta" jest bezpłatna. Fonosisz tylko 
koszty wysyłki pocztą — goo zł, jeżeli zamawiasz do 10 egz. 
jednego numeru, za kaźde następne 10 eqz. — następne 400 zł. 
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«= 11 i 12 maja na terenie stacji kolejowej w Wejherowie i 

Wejherowskiej Kalwarii odbyły się harce samarytańskie będące 

sprawdzianem przed BS”91 dla Hufca Kaszubsko — Kociewskiego ZHR 

oraz innych jednostek harcerskich z tego terenu. Harcerki i 

harcerze pełnili m.in. "Białą Słuźbę' wśród pielgrzymów 

przybyłych na Kalwarię. Surowej ocenie zostało poddanych około 

160 osób. Ostatecznie sprawdzian praktyczny przeszło pomyślnie 

ok. 60 osób, które tym samym uzyskały prawo udziału w "pierwszej 

linii" podczas BS*91. (Ci, których umiejętności oceniono jako 

niewystarczające oraz harcerki i harcerze młodsi będą 

uczestniczyć w papieskiej pielgrzymce jako obserwatorzy w 

sektorach harcerskich, stanowiąc jednocześnie ewntualne zaplecze 

czynnej słuźby. Większość uczestników manewrów pojedzie pełnić 

słuźbę do Koszalina. Sprawy dotyczące wyjazdu mna BS*”91 do 

Koszalina koordynuje phm Ryszard Kandzora tel. 72-20-38. 

«= Na Białą Słuźbę do Olsztyna zgłosiło się z Trójmiasta zaledwie 

36 osób. Koordynac ją BS*”91 w Olsztynie z ramienia ZHR zajmuje się 

Tomasz Kucharzewski 'Watra'", tel. 18 Ckier.) -33—11-23. 

x Osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej Zarząd 

Okręgu Pomorskiego ZHR gotów jest pokryć koszty przejazdu na 

Białą Słuźbę do Koszalina i Olsztyna. Wnioski o  zrefundowanie 

tych kosztów powinny zawierać imię i nazwisko zainteresowanego, 

druźynę, adres, koszt biletu oraz podpis drużynowego i hufcowego. 

Naleźy je przekazywać do 15 czerwca do skarbnika Zarządu Okręgu 

hm. Macieja Karmolińskiego. 

= Termin zgłoszeń na Zlot 80-lecia, który odbędzie się w dniach 

8-18.08 w Olsztynie k. Częstochowy upływa 31 ma ja. Zgłoszenia 

18-24 osobowych druźyn zlotowych, składających się z samych 

harcerek lub samych harcerzy naleźy kierować na adres: 

Sekretariat Zlotu 80-lecia - Kraków, ul.Westerplatte 12/5. 

Podano juź program 'centralny'' (organizowany poza programem 
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poszczególnych gniazd Cpól zlotowych, liczących 10-15 drużyn zlotowych). Przewiduje on: 9, 08 - Apel rozpoczynajacy zlot, 10.08 = Grę historyczną dotyczącą historii Polski (dla harcerzy młodszych), 11.08 -— Msza Święta i próba służb, 12.08 — Olimpiada oraz ognisko z udziałem gości zagranicznych, 14-15.08 - Biała Słuźba w Częstochowie, spotkanie z Ojcem Świętym, 17.0g - Gra = "Obrona Częstochowy", ognisko nt. historii skautingu i harcerstwa oraz Apel jasnogórski, 18.08 — Msza święta oraz apel zamyka jący zlot. 

Oprócz tego organizatorzy proponują jako nieobowiązkowe: 3, 08 - Dyskus ję instruktorów i duszpasterzy nt, "Duszpasterz w drużynie", 11.08 = koncert muzyki kameralnej, 12.08 = Dyskus ję instruktorów nt. "Zjednoczenie ruchu harcerskiego", 16. 8 - przedstawienie opery St. Moniuszki "Straszny Dwór". Codzienie do dyspozyc ji uczestników zlotu będzie także: = kino zlotowe prezentujące filmy polskie 
— możliwość zwiedzania jaskiń w okolicach Częstochowy w zorganizowanych grupach 
- moźliwość nauki jazdy na koniach 
- "Karczma zlotowa" dla instruktorów - miejsce spotkań 4: pogawędek. 

* Osobą odpowiedzialną w Pomorskiej Chorągwi Harcerek ZHR za sprawy zlotowe jest pwd. Graźyna Lewandowska tel. do pracy 27-17-77. 

x Naczelniczka Harcerek w swoim drugim rozkazie z 15.04.1991 r. zwraca Się z prośbą do wszystkich instruktorek, harcerek i zuchów o włączenie się do przygotowania daru dla Ojca Świętego. Darem tym ma być stała słuźba bliżnim CWydział Charytatywny Kurii Biskupiej, PCK, Domy Spoko jnej Jesieni, Domy Dziecka, Kuchnie Brata Alberta, itp.J), dobre uczynki, służba dla domu rodzinnego Cwyjście poza zwykły zakres obowiązków) oraz pomoc okazyjna, a jej zewnętrznym symbolem bedą węzełki na sznurkach. Zebrane ze wszystkich drużyn sznurki z węzełkami będą splecione w duży Krzyź Harcerski, który zostanie przekazany Ojcu Świętemu. Listy z 
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Pytaniami i wątpliwościami można kierować na adres: ZHR Główna Kwatera Harcerek, ul. Przasnyska 20a/75 01-756 Warszawa. * Naczelnik Harcerzy w swym rozkazie z 15, 04.31 m.in. dziękuje za podjęcie działań na rzecz Litwy Pomorskiej Chorągwi ZHR. «= Komis ją Obozowania Pomorskiej Chorągwi Harcerek ZHR informuje, Źe zgodnie z ustaleniami z Komendantem Pomorskiej Chorągwi Harcerzy ZHR drużyny źeńskie podlega jące organizacyjnie Organizacji Harcerzy mają zatwierdzać obozy pod względem programowym w Pomorskiej Chorągwi Harcerek Cdotyczy to drużyn źeńskich pozostających w związkach drużyn 3. hufcach koedukacyjnych), Ewentualne szczegółowe informacje pod nr tel. 23-33-35, 

* Według informacji Naczelnictwa składki do marca 1991 opłaciło w Chorągwi Pomorskiej Cjeszcze koedukacy jne j) odpowiednio: w styczniu 450, w lutym -— 412, w marcu — 1756 osób. zarząd Pomorskiego Okręgu ZHR przypomina instruktorom i komendantom hufców i Chorągwi o konieczności opłacania składek (do hufców — przed końcem kaźdega kwartału, z hufców na konto Okręgów w terminie 10 dni po zakończeniu kwartałw, * Wszystkich którzy byliby chętni do przyjęcia dzieci z Czarnobyla do swoich domów w czerwcu br. uprasza się o kontakt z hm Jackiem Zauchą Ctel. 20-02-51). 
« Referat Wschodni ZHR €podreferat Litwa) prosi wszystkich chętnych do Przyjęcia harcerzy i Skautów z ZSRR na swoje obozy plus tygodniowe pobyty w rodzinach harcerskich o pilny kontakt z Jackiem Zauchą ul. Radtkego Cd.Migały) 29413 Gdynia, tel.20-02-51. * W dniach 31.05 -2, O6 we Wrocławiu odbędzie sie Spartakiada Druźyn Wodnych ZHR. Wszystkich zainteresowanych prosimy o szybki kontakt z Piotrem Gluzem, ul. Jedności Narodowe j 4926, 50-260 Wrocław tel. 22-30-30. 

= Stanica Wodna Domu Polonii w Pułtusku oferuje sprzęt wodny, sprzęt turystyczno = sportowy oraz usługi portowe, Jest równieź moźl i wość wypoźyczenia sprzętu wodnego na rejsy po Mazurach, oraz skorzystania z bazy hotelowej ji gastronomiczne j, Kontakt: Dom 
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Polonii — Stanica Wodna, 06-100 Pułtusk, tel. 40-81 wew. 34-05 

(kierunkowy z Warszawy 82-05). 

« Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Gdyni ul. Morska 108c (dawna 

Czerwonych Kosynierów) skrytka poczt. 57, chętnie nawiąże kontakt 

z harcerzami ZHR-u świadcząc usługi noclegowe C10 tys złotych dla 

młodzieży szkolnej, 20 tys. pozostali za dobę + pościel 5 tys.) 

Kontakt: p. Stefan Gorajek, tel 27-00-05. 

« Nowopowstałe w Krakowie "Towarzystwo Przyjaciół Szarych 

Szeregów prosi o przekazanie informacji o drużynach i szczepach 

noszących imię "Szarych Szeregów" pod adres: 31-549 Kraków, Aleja 

Powstania Warszawskiego 6. 

« W dniach 22.06 - 30.06 odbędzie się kurs zuchmistrzowski dla 

kandydatek na druźynowe zuchowe. Zgłoszenia kierować do 

sekretariatu Pomorskiej Chorągwi Harcerek —- druhny Joanny 

Andrzejewskiej tel. 24-28-15. 

« W dniach 27 —- 30.06 odbędzie się X Jubileuszowa Wyprawa 

Achnacarry Commando organizowana przez Gdyński Hufiec ZHR 

"Szarotka". Przygotowanych jest 5 tras: "dziecinna" C(mł./och.) - 

45 km, "szlak krzyczących orłów" C(wywi./trop.) -— 60 km, "szlak 

"czerwonych diabłów" Cćwik/pion.) - 80 km, "szlak dzikich gęsi' 

EXTRA - pow. 16 lat - 100 km i "szlak śmierci" SPECIAL pow. 18 

lat = 150 km. Zgłoszenia 2 - 4 osobowych patroli Cźeńskich lub 

męskich) zawierające: organizację i drużynę zgłiaszającą, dowódcę 

patrolu (nazwisko, stopień, adres), wiek i stopień uczestników, 

wybraną trasę, godzinę gotowości wyruszenia z dworca PKP Gdynia w 

dniu rozpoczęcia wyprawy oraz WPISOWE w wysokości 12 tys. zł od 

osoby naleźy przesyłać do 20 maja na adresz Marek  Drewa, 

ul. Lubawska 1/7, 81-066 Gdynia, tel.23-18-47. 

RZEZ ZZ Z Z ZW OO TT O Z Z W OZ O TT TT Z TT EE AA Z A Z A AA W AA AA 

Jeźeli chcesz, aby w "Gazecie Druźynowych' pojawiła się 

informacja o Twoim Zastępie, Druźynie, Hutfcu, o Tobie albo 

krewnych i znajomych Królika - przekaź ją pisząc lub dzwoniąc do 

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

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

do niej zamówienie podając ilość egzemplarzy i adres, na który 

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

koszty wysyłki pocztą -— 500 zł, jeźeli zamawiasz do 10 egz. 

jednego numeru, za kaźde następne 10 egz. - następne 500 zł. 

archiwum 
harcerskie.pl  


