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PIERWSZY ROZKAZ HUFCA

HISTORIA HUFCA
Hufiec “Pomorze“ powstał 12ego stycznia 1963r, i składał się z jednostek, które dotychczas były częścią Hufca
męskiego „Szczecin”. Owczesny Hufiec składał się z drużyn i zastępów samodzielnych w Northwick Park, High
Wycombe, Swindon, Dursley, Reading i Bristol, i zastęp korespondencyjny dla rozproszonych harcerek. Również
w skład Hufca weszła mieszana gromada zuchów w Bristolu. Szybko dołaczył się samodzielny zastęp w
Trowbridge. Razem:80 harcerek i 23 zuchów.
W 1964 został poświecony sztandar Hufca, ufundowany przez społeczeństwo polskie w Bristolu. Poświecenia
dokonał Ks Józef Czerniecki, owczesny kapelan Hufca. Od tego czasu sztandar towarzyszy nam przy każdym
ważniejszym wydarzeniu w Hufcu czy Chorągwi.
Pierwszą hufcową była dhna phm Ewa Petrusewicz, która szybko zaczeła odwiedzać po kolei wszystkie jednostki.
Już w czasie wakacji wielkanocnych 1963, odbył się pierwszy biwak w Stanicy Hufca „Szczecin” w St.Briavels, a
latem pierwszy obóz Hufca, też w St Briavels, na terenie zaraz przy drodze, gdzie obecnie stoją samochody.

Od tego czasu co roku Hufiec wyjeżdza na obozy; odbywały się w różnych pięknych miejscowościach, często na
terenach gościnnych farmerów rodaków na przykład w Oxfordshire, Somerset, Devon – czy na terenach lub w
okolicach Stanicy.
Oprócz dorocznych obozów, Hufiec od początku istnienia brał czynny udział w Zlotach Chorągwi Okregu WB i
Światowych, np pod Monte Cassino w 1969, w Belgii w 1982 i ostatnio w stuleciu ZHP w 2010 w Zegrzu w Polsce.
Były również obozy zagraniczne Hufca: w Szwajcarii w 1967, pod Monte Cassino w 1989, i w Niepołomnicach w
Polsce w 1991.
Hufiec zawsze pamietał o dzieciach w Polsce; od listopada 1981r do czerwca 1983 wysłałyśmy do Domów Dziecka
i Dzieciącego szpitala 95 paczek z odzieżą, przyborami szkolnymi i słodyczami. Przez „Medical Aid for Poland”
Hufiec wysłał 10 worków odzieży dla dorosłych i niemowląt.
Ostatnio Hufiec zbieral fundusze na akcje „Farma Życia” – ośrodek w Polsce, ktory opiekuje się ludzmi z
autyzmem.
W ciągu roku Hufiec spotyka się we wrześniu na Święcie Hufca, które czasami odbywają się razem z bratnim
hufcem „Szczecin”, i też w lutym, na „Dniu Myśli Braterskiej”.
Również odbywają sie biwaki i zimowiska - czasami Hufcem, a czasami w poszczególnych drużynach.
Od roku 2004 nasze szeregi powiększyły się ze względu na nowo-przybyłe dzieci z Polski. Również przybyło parę
instrutorek, chętnych do pracy wśród młodzieży tutejszej, Wniosły do naszej pracy świeżoś języka ojczystego i
nowe pomysły.
Nasze młode instruktorki mają korzenie w Hufcu bo zwykle zaczeły prace jako zuchy. W czasie studiów z dala
od domu nie zapominają o nas i biorą udział w pracy, szczególnie w akcji letniej, gdy tylko mogą. W roku 2012
powstały nowe gromady zuchów „Złote Jabłuszka” w Taunton, i „Złote Rybki” w Plymouth. To wspaniała
wiadomość bo po raz pierwszy w tych miastach jest jednostka harcerska. Stan nasz jest mniejszy niż kiedyś, ale

praca nasza dalej jest prowadzona według dawno wypróbowanych zasad harcerskich; mamy gromady zuchów w
Bristol, Taunton, Plymouth i Slough.

Obecny stan hufca jest:
SLOUGH 33 DH im. Westerplatte 38, Gromada „Serduszka” 35
SWINDON 30 DH im. Jadwigi Fałkowskiej 11
BRISTOL 35 DH im. A. Piłsudskiej 15, Gromada “Krasnoludki” 18
HIGH WYCOMBE 31 DH im Emilii Plater 2
TAUNTON Gromada „Złote Jabłuszka” 8
PLYMOUTH Gromada „Złote Rybki” 5
INSTRUKTORKI 23

PIOSENKA HUFCA
Bałtyku wód, strzeże nasz gród
Gdzie szmaragdem fala błyska
śnieżną pianę w górę ciska.
Tam na swój nie pomnij trud
Wierną trzymać będziem straż.

Kędy wyje, o brzeg bije
Polskie morze klejnot nasz,
Polskie morze klejnot nasz.
Wyrasta z wód, portowy gród
W niezmierzone patrząc dale
Mrowie statków kryją fale.
Duma Polski, Gdynia cud
I nad Polską trzyma straż.

Kędy wyje, o brzeg bije
Polskie morze klejnot nasz,
Polskie morze klejnot nasz.

PIERWSZE WYDANIE „GŁOS POMORZA”

NASZE HUFCOWE
1963

Ewa Petrusewicz

1963

Barbara Poraj-Pstrokońska

1969

Alina Żbikowska

1970

Maria Wylot

1978

Danuta Andersz

1984

Zdzisława Żukowska

1986

Wanda Petrusewicz

1991

Elżunia Tkaczyk

2001

Jagoda Kaczorowska

2004

Barbara Domańska

2010

Wanda Petrusewicz-Allen

Dhna Poraj-Pstrokońska zmarła w roku 1998 – a wszystkie inne byłe Hufcowe dalej pełnią funkcje w Hufcu,
Chorągwi i Głównej Kwaterze.

Druhny Ewa Petrusewicz i Wanda Petrusewicz-Allen
Kochane Pomorzanki!
Aż trudno uwierzyć, że minęło 50 lat od powstania Hufca „Pomorze”.
Jestem dumna z tego, że przetrwałyśmy tyle lat, i że obecnie nasze szeregi
wzrastają. Odrodziła się gromada „Krasnoludki” w Bristolu, i powstały dwie
nowe gromady: Złote Jabłuszka” w Taunton i Złote Rybki” w Plymouth –
czyli przyszłość nasza zapewniona! Życzę Wam wiele radosnych chwil w
przyszłych latach.
Czuwaj!
Hm. Ewa Petrusewicz
Pierwsza Hufcowa Pomorza
Kochane Pomorzanki - Dhny Instruktorki, Harcerki i Zuchy,
Nadszedł nasz Złoty Jubileusz - ale radość! Gdzie te wszystkie lata uciekły.....
Wydaje się że tak niedawno, 25 lat temu, zjechałyśmy się na obchód naszego Srebrnego Jubileuszu - też tutaj
w gościnnym Swindonie.
Od tego czasu, świat się całkiem zmienił. Niektóre państwa które wtedy istniały nie są już na mapie; nowe kraje,
pełne nadzieji, są na ich miejscu. Nie było "internetu" - nie używano nawet komputerów w codziennym życiu.
Przez ten czas niestety każda rodzina straciła swoich ukochanych, w naszych szeregach harcerskich też nam
brak cenionych intruktorek które odeszły na Wieczną Wartę.
I nasza Ojczyzna, Polska, jest też zupełnie inna - niepodległa i w szeregach członków Unii Europejskiej.
Nasze gromady i drużyny też się zmieniły - niektóre jednostki już nie są aktywne - niektóre się odrodziły - a są
też te zupełnie nowe.

Jednak my - Pomorzanki - 50 lat po założeniu Hufca - dzięki wysiłkom każdej z Was, jesteśmy silne i pracowite,
i jak zawsze duchem wytrwałe, pogodne i rozśpiewane.
Jestem dumna z Was i naszych wspólnych osiągnięć; mam wielki zaszczyt być waszą hufcową.
Nawet dziś, kiedy wspominamy nasze przeżycia na koloniach, obozach i zlotach - pamiętajmy że naszym celem
jest przekazanie naszego pieknego ruchu harcerskiego następnym pokoleniom i być wspaniałym wzorem dla
naszej młodzieży.
Jako Pomorzanki jesteśmy złączone węzłem prawdziwej harcerskiej i siostrzanej miłości. Sama znalazłam w
harcerskiej rodzinie najlepszych przyjaciół, na całe życie, na których mogę zawsze polegać.
Dziękuję Wam wszystkim za waszą przyjażń i poparcie przez tyle lat; niech ta miłość koleżeńska Was wspiera w
najtrudniejszych chwilach, przez całe życie. Życzę również wszystkim, od najstarszej Pomorzanki do
najmłodszego zucha, wielu lat wspaniałej przygody, radości i przyjażni.
Czuwaj!
Hm. Wanda Petrusewicz-Allen (Hufcowa)

Druhna Barbara Poraj-Pstrokońska
Druhna Barbara Poraj-Pstrokońska była hufcową od 1963r do 1969r.
Niestety po długiej chorobie zmarła w 1998r. W tym roku
odchodziłyśmy 35-lecie Hufca. Z tej okazji druhna Basia napisała
list niewiedząc że to będzie jej ostatni do Hufca. Jej słowa są
nadal aktualne. „Życzę, by Hufiec, zawsze mi drogi, rozwijał się w
myśl Prawa Harcerskiego, w miłości siostrzanej, pod dobrym
kierownictwem Druhny Hufcowej”.

Druhny Alina Żbikowska i Elżunia Tkaczyk
Drogie Druhny
Jestem Pomorzanką od 1963 roku i wspominam te lata z dużą
przyjemnością.
Przez krótki czas byłam hufcową, komendantką obozu Pomorza
na Zlocie pod Monte Cassino, prowadziłam wycieczkę licznych
harcerek z Chorągwi w Stanach Zjednoczonych przed Zlotem w
1988r. Pojechałam na pierwszy obóz Hufca w Polsce z
wycieczkami do Częstochowy, Krakowa i okolic.

Wciągnełam się do pracy z wędrowniczkami i prowadziłam wędrowniczki w Hufcu i przy Chorągwi. Dzisiaj już
jestem emerytką ale wszystkie imprezy harcerskie są mnie bardzo drogie.Życzę Wam druhny abyście dążyły
chętnie do osiągnięcia wszystkich dobrych celów, dobrej służby i zabawy w harcerstwie, a także bądzcie
szczęśliwe!
Z serdecznym pozdrowieniem.
Czuwaj!
Hm. Alina J. Żbikowska.
Jest to dla mnie wielki zaszczyt napisać wspomnienia harcerskie na piędziesiąty jubileusz Hufca. Rozpoczełam
życie harcerskie w 33DH im. Westerplatte w Slough w czerwcu 1963r, a w lipcu pojechałam z drużyną na
pierwszy obóz. Zielone harcerki, ledwo miesiąć w drużynie, nie wiedziałyśmy czego się spodziewać na obozie, ale
dzięki siostrzanej atmosferze i z pomocą starszych Pomorzanek przeżyłyśmy wspaniały czas i wróciłyśmy do
domu pełne entuzjazmu do pracy harcerskiej.
W latach 1960 i 1970 Hufiec rozwijał się, spotykałyśmy się na kursach, na zbiórkach Hufców i Chorąqwi,
jeżdziłyśmy na biwaki, obozy nawet był obóz Hufca w Szwajcarii. W 1966r wzięłam udział w Zlocie Chorągwi w

Lilford Park już jako wędrowniczka. Hufiec pojechał na pierwszy Zlot ZHP pgk na Monte Cassino. To było duże
przeżycie, poznanie harcerek z innych krajów i między innymi zajęciami zwiedzenie cmentarza gdzie leży wielu
młodych żołnierzy. Widok rozpalonych świeczek na cmentarzu Monte Cassino zostanie ze mną na zawsze.
W 1991 roku obiełam Hufiec i najdroższe wspomienia mam z V Światowego Zlotu “Dziedzictwo” w 1996r. W
naszym podobozie było 48 Pomorzanek a na terenie Zlotu instruktorki Hufca Pomorze pełniły służbę na różnych
funkcjach. Postawa harcerek była wzorowa, były pełne humoru i zawsze gotowe do brania udziału w wielkiej
przygodzie czy parzyło słońce czy padał deszcz. W tym roku na obozie Hufca widziałam na twarzach harcerek te
same zadowolenie a świetnie postawiony obóz był przykładem wspólnej pracy harcerek i komendy.
Dążmy razem do ideału przez służbę Bogu, Bliźnim i Ojczyżnie.
Czuwaj!
Hm. E. Tkaczyk (Komendantka Chorągwi od pażdziernika 2012)

Druhna Maria Wylot

Kochane „Pomorzanki” Zuchy, Harcerki i Instruktorki. Trudno
uwierzyć że dobiega 50-ta rocznica istnienia i działalności naszego
Hufca. W tak długim okresie czasu, zmieniały się hufcowe, drużynowe i
inne funkcyjne, udając się na studia, lub pełniąc kierownicze stanowiska
w organizacjach młodzieżowych. Wkraczając w następne 50-cio lecie
pracy harcerskiej, składam najserdeczniejsze życzenia dalszej owocnej
pracy poszczególnym jednostkom Hufca i całej Komendzie na czele z
długo-letnią Hufcową. Obyście świeciły przykładem i pełniły podjęte
obowiązki zgodnie z prawem i przyrzeczeniem. Bądżcie zawsze
pogodne, uśmiechnięte, radosne. Dziękuję za pamięć, pozdrowienia i
życzenia z obozów, biwaków i przy innych okazjach które są dowodem
przynależności do wielkiej Harcerskiej Rodziny.
Czuwaj!
Hm. Maria Wylot

Druhna Zdzisława Żukowska
Drogie Druhny,
Raz harcerka, zawsze harcerka a szczególnie w Hufcu „Pomorze”.
Z okazji 50-cio lecia naszego Hufca „Pomorze” pragnę przesłać
życzenia zuchom, przyjemności w zabawie, a harcerkom by w życiu
codziennym stosowały się do słów Przyrzeczenia, i wyrosły na
wartościowe kobiety; natomiast Druhnom Instruktorkom zadowolenia w
dalszej swojej pracy.
Czuwaj!
Hm. Zdzisława Żukowska

Druhna Basia Domańska
Mama zapisała mnie do gromady „Serduszka” w Slough jak miałam 5 lat. Byłam na
jednej koloni jako zuch (kiedy zostałam pasowana) i od tego czasu co roku jeżdziłam
na obozy, biwaki, zloty lub na kolonie jako wódz.
Jako harcerka należałam do 33ciej DH im. Westerplatte w Slough. Mając 13 lat
zaczełam pomogać druhnie Elżuni Tkaczyk przy gromadzie „Serduszka”. Gdy nabyłam
doświadczenie zostałam mianowana drużynową gromady.
W póżniejszych latach zaczełam pracować z wędrowniczkami. Byłam namiestniczka w
Hufcu i w Chorągwi W.B. jeżdząc na „mini-złazy” i wyprawy zagraniczne. Najlepsze
moje wspomnienia wędrownicze są z wyprawy chorągwianej na obchód 50cio lecia
bitwy pod Monte Cassino (jeżdząc mikrobusem przez Francję i Włochy). Gdy na
terenie Slough było na tyle małych dziewczynek od 4 do 7 lat wziełam decyzję żeby
założyć gromadę skrzatów ”Krasnoludki” którą prowadziłam przez 3 lata.
W roku 2004 zostałam hufcową Hufca „Pomorze” i pełniłam tą funkcję przez 6 lat. W tym okresie obozy
najczęściej odbywały się w Stanicy St. Briavels. W 2006 harcerki z Hufca pojechały na VII Światowy Zlot w
Whitefore, Maryland, USA, a w 2010 na VIII Światowy Zlot w Zegrzu, Polska z okazji 100-lecia Związku
Harcerstwa Polskiego.
Harcerstwo dało mi okazję zwiedzić trochę świata, zawrzeć wiele przyjażni i pracować ze wspaniałymi skrzatami,
zuchami, harcerkami i instruktorkami. Byłam bardzo szczęśliwa że miałam przewilej mieć audencję z Papieżem
Janem Pawłem II przy Watykanie i w Castel Gandolfo.
Życzę harcerkom, wędrowniczkom i zuchom wiele radości, zabawy, wytrwałości, siły ducha, przyjażni na dalsze
lata.
Czuwaj!
Hm Basia Domańska

MAPA JEDNOSTEK

ZUCHY I SKRZATY
Gromady Krasnoludki i Serduszka - Slough
Gromada „Serduszka” powstała w roku 1965. Pierwszymi drużynowymi były druhna Wanda Jaśnikowska i Elżunia
Tkaczyk. Od tego czasu gromada była prowadzona przez następujące druhny:
Anna Wiluszyńska rok 1967
Elżbieta Tkaczyk rok 1972
Irena Bojarczuk rok 1980
Basia Janczyńska i Zosia Zasadzka rok 1983
Basia Janczyńska rok 1985
Iza Jaśnikowska rok 1994

W tym czasie stan gromady zmniejszył się, więc zuchy z gromady „Serduszka”
(dziewczynki) dołączyły do zbiórek zuchów „Kosynierzy” z Hufca Szczecin.
Zbiórki w tym okresie połączonej gromady do roku 2004, były prowadzone przez
druhnę Barbarę Jaśnikowską . W roku 2000 postanowiono założyć gromadę
skrzatów „Krasnoludki”.
Założeniem i prowadzeniem gromady skrzatów została druhna Basia Janczyńska.
Gdy skrzaty podrosły (wiek 7) zostały przyjęte do gromady zuchów. Tym samym
stan dziewczynek w gromadzie „Serduszka” zwiększył się. Prowadzenie gromady
„Serduszka” objeła druhna Basia Kustra-Fiszer z pomocą druhny Iwony
Piotrowskiej-Johnson (która do tej pory pomaga w prowadzeniu gromady). W roku
2007 objeła gromadę druhna Wanda Petrusewicz-Allen i prowadziła do roku 2012.

Obecnie po paroletniej przerwie wróciła Iza Jaśnikowska-Stacey i
została drużynową. Gromada nadal jest mieszana. Stan gromady jest
35: 21 dziewczynek i 14 chłopców. Do pomocy drużynowej jest nadal
druhna Iwona Piotrowska-Johnson, Stefcia Baumgart i Wanda Szulc.
Zbiórki odbywają się co 2-tygodnie i są prowadzone na terenie
Stowarzyszenia Polskiego, Slough. Na zbiórkach zuchy śpiewają,
majsterkują, uczą się przez gry i zabawy, jeżdżą na wycieczki a w tej
chwili przerabiają sprawność rycerza.

W czasie wakacji letnich co roku z gromady jadą na kolonie do Stanicy w
St. Briavels. Biorą udział w „Dniu Zucha” w maju i w Święcie Hufca – na
rozpoczęcie roku harcerskiego we wrześniu.

Gromady Lechici, Biedronki i Krasnoludki - Bristol
Pewnego razu, około 1948, znalazło się w bristolskiej Poloni ziarenko harcerskie, które później przerodziło się w
pierwszą mieszaną gromadę zuchów “Lechici”. Powstała ona w latach 50-tych i prowadziła ją początkowo Druhna
Hania Peszyńska, a później Druhna Irena Wojciechowska. W tym czasie na naszym terenie działał jeden
mieszany Hufiec “Szczecin”. Drzewko harcerskie bardzo się rozwijało i w roku 1963 powstał żeński Hufiec
“Pomorze”; “Szczecin” został męskim hufcem. Lechici była pierwsza gromada przekazana do Hufca „Pomorze”
przy powstaniu hufca.
Gromady zuchowe dziewczynek “Biedronki” w Hufcu
“Pomorze” i “Wilki Morskie” w Hufcu “Szczecin” dalej
rosły. “Biedronki” pod opieką Druhny Robinson, a potem
Druhny Wiry. Obie Druhny karmiły drzewko zabawą
zuchową, pląsami, śpiewem i przygodą. Gromada rosła i
się rozwijała.
Przyszła wiosna i pięknie rozkwitły kwiaty, przez współpracę z pszczółkami i innymi owadami, kwiaty się rozwineły
i owoce tego drzewka przeszły do drużyn harcerskich.
Z czasem Druhna Wira wyjechała do dalekiej Australii i gromadę objeła Druhna
Celina Domagała. Prowadziły gromadę również Druhna Alina Domagała, Druhna
Marynia Pomirska i Druhna Wanda Petrusewicz. W tym czasie, wyrosło potężne
drzewo i długo wydawało piękny owoc harcerski.
Przyszła jesień i liście pozłocone spadły z drzewa i gromada “Biedronki” zagineła
podczas groźnej zimy w 1984.
Pare lat przemineło, ziarenko zuchowe spało pod śniegiem w Bristolu. Przyszła
wiosna i ciepło słoneczka obudziło znów ziarenko zuchowe. Powoli zaczeło wypuszczać korzenie i liście. W maju
1988 mieszana gromada zuchów “Krasnoludki” w Hufcu “Pomorze” powstała pod opieką Druhny Grażynki Szumiło.
Słońce świeciło bardzo mocna więc gromada “Krasnoludki” nabierała siły do pracy, zabawy i przygody. Gromada
rosła, rozkwitały piękne kwiaty i drzewko zaczeło rodzić nowe owoce harcerskie. Z końcem 1994 znów przyszedł
czas kiedy drzewko zasneło, ale mimo tego owoce drzewka dojrzewały a słoneczko świeciło jasno i utrzymywało
nadzieję, że kiedyś znów drzewko zuchowe wypuści liście i gromada się odrodzi. Na szczęcie pod koniec lat 90tych troskliwy ogrodnik Druh Stefek Żaba przyszedł z pomocą i odrodził drzewko jako mieszaną gromadę
“Świstaków” w Hufcu “Szczecin”. Niedawno w Bristolu pojawiło się wiele dzielnych, chętnych dzieci gotowych do
zabawy i przygody.

Słoneczko się uśmiało z radości, deszczyk pokropił z entuzjazem i drzewko zuchowe

rozkwitło obfitłym, pięknym kwiatem; pękający werwą i ciekawością przygody. Odnowioną gromadę “Krasnoludki”
pielęgnują Druhna Grażynka Kowalewska i Druhna Karina Kulawik.

Gromada Złote Jabłuszka -Taunton
W styczniu 2012, Dhna Petra Jankowska założyła gromadę "Złote Jabłuszka" w Taunton. Już w czasie akcji
letniej 2012, 5 zuchów pojechało na kolonię do St Briavels, razem z innymi zuchami z Hufca Pomorze i Szczecina.
Zuchy już prześpiewali i przerobili sprawność Ekoludka, na kolonie przeskakali sprawność Olimpijki i
Olimpijczyka, a teraz majsterkują do sprawności Gwiazdora. Jest to narazie mała ale wesoła gromada - obecnie
gromada liczy 7 zuchów - ale z małego nasionka, czasem duże drzewo wyrośnie, może nawet jabłon!
Piosenka Gromady (Do melodii "Jagódki")
Jesteśmy jabłuszka, złote jabłuszka,
Mieszkamy w lesie zielonym.
Oczka mamy czarne, bużki czerwone
A sukienki/ spodenki nasze są złoto-zielone.
A kiedy dzień nadchodzi, dzień nadchodzi,
Idziemy na wycieczki i na zbiórki,
A nasze małe serca, małe serca
Biją nam radośnie, bum tarara bum!

Gromada Złote Rybki – Plymouth
W tym roku również powstała nowa gromada w Plymouth. Prowadzi ją druhna Helenka Majek.

HARCERKI
33 DH im. Westerplatte – Slough
W czerwcu 1963 roku powstała nasza drużyna, pod władzą Dhny. przew Barbary Pstrokońskiej. 14go listopada
1965r. poświęcono i wręczono nam proporzec, ufundowany przez społeczeństwo polskie w Slough. Od 7go
kwietnia 1968r zbiórki odbywają się w harcówce przy Stowarzyszeniu Polskim, Slough.
Kolejne Drużynowe: B. Pstrokońska, T. Aleksander, A.
Żbikowska, M. Miller, E. Żbikowska, D. Wilkos, A.
Żbikowska, J. Szulc, A. Pacuła, E. Kustra, U. Kardasińska,
E. Tkaczyk, U. Kardasińska-Rospędzihowska, L. Wilk, B.
Kustra, N. Liniewicz, A. Jaśnikowska, J. Tkaczyk, I.
Jaśnikowska, R. Warren-Heys, A. Markowska, B. Brzyska
– obecnie prowadzi drużynę przew. Ania Markowska.

Harcerki które dziś należą do naszej drużyny nie pamiętają jak nasza drużyna powstała, albo co się działo w 25tej rocznicy – bo nas nawet na świecie jeszcze nie było! Dużo się zmieniło podczas tego okresu – sieci alarmowe
przekazujemy sms’em na komórce, ewidencja drużyny utrzymana jest na ‘laptopie’ a komunikaty zimowiska
drużynowa wysyła wszystkim przez email! Dodatkowo, prawie cała drużyna jest już trzecią czy nawet czwartą
generacją Polaków mieszkających poza Polską. Ale, pomimo tego wszystkie, ciągle starannie utrzymujemy naszą
Polskość i dążymy żyć według tych samych zasad (służba Bogu, Polsce i Bliżnim) tak jak harcerki robiły 50 lat
temu.
Stan drużyny się zmieniał przez lata, ale mam zasczyt ogłosić że tym czasie jest nas ponad 35!

Zbiórki

zastępowe i drużynowe odbywają się regularnie (tygodniowo) a nasze wędrowniczki (stan 13) są również bardzo
aktywne.

Nie obecne na zdjeciu:

Dhny Bernadetta Brzyska, Helenka Majek, Klara Brzyska, Helenka Paluch-Machnik, Zosia Jaśnikowska, Kaja
Milczewska, Aniela Zychowicz, Hania Kępa, Zuzanna Tatarczyk, Isabella Lill, Karmela Baumgart, Lena Tomasik,
Madzia Rospędzihowska, Joasia Mielko, Nikola xxx

31 DH im. Emilii Plater - High Wycombe
Drużyna jest jedną z najstarszych jednostek w Hufcu, i od początku powstania pracowała bardzo czynnie, nie
tylko jako jednostka, ale również w życiu społecznym. Drużyna ma bogatą przeszłość między innymi wizytacja
Lady Baden Powell w High Wycombe. Drużyna była prowadzona przez następujące druhny: B. Nakielna, H.
Trojanek-Bauk, D. Markowska-Aleksander i M. Wylot. W roku 1980 dołączył do drużyny samodzielny zastęp
„Stokrotki” z Great Missenden/Amersham. Drużynowa została E. Kaczmarek. Po jej wyjeżdzie na studia,
drużynę objełą R. Inglot. Po Reni objeła A. Truty i A. Kątnik.

Przez kilku lat nie było drużyny harcerek w High Wycombe. W roku 2007 Druh Rysiek Janczyński próbował
rozpocząć pracę na terenie i umożliwił żeby zbiórki harcerek się odbywały. Harcerki przerabiają swoje
sprawności, jak naprzykład Gosposia Wielkanocna i Wigilijna a najbardziej lubiały sprawność łyżwiarki. Drużyna
bierze udział w uroczystościach 3go maja i 11go listopada, prowadzi pracę zarobkową; kolędowanie, sprzedawanie
palemek, kartki świątecznych i zabawek na choinkę. Drużyna organizuje Andrzejki i prowadzi loterię podczas
zabaw Dożynkowych. Harcerki również brały udział w przemarszu do Trafalgar Square (z okazji dnia Polaków) i
biorą udział w uroczystości przy pomniku Katyńskim.

30 DH im. Jadwigi Falkowskiej – Swindon
W styczniu 1963 roku drużyna Jadwigi Falkowskiej w Swindon weszła w skład “Hufca Pomorze” jako 30-ta DH.
Od 14go lutego 1960 roku, drużyna była na okres próbny przy Hufcu Harcerzy “Szczecin” jako samodzielny
zastęp pod nazwą “Szarotki”.
Harcerki działają w Hufcu i Parafii w Swindon, z zuchami “Orlęta Lwowskie” i harcerzami 12 DH im. Bolesława
Chrobrego, Hufiec Szczecin i ze szkołą, biorąc udział we wszystkich świętach i uroczystościach – np w
akademiach na 3go maja i Święto Niepodległości, Święto Żołnierza, Wielkanoc (stojąc na warcie przy grobie),
Boże Narodzenie (kolędowanie i Opłatek Parafialny i KPH), procesje na Boże Ciało (szykując ołtarz harcerski), na
cmentarz na Wszystkich Świętych, Dożynki (szykując i niosąc dar do ołtarza). Harcerki chodzą do sobotniej
polskiej szkoły, śpiewają w szkolnym chórze, służą jako ministrantki w kościele i przez to często muszą odgrywać
kilka rol, ale robią to chętnie i sprytnie, czasami z kilkoma zmianami ubiorów. W Hufcu harcerki jeżdzą na
biwaki, obozy, zloty – czasami za granicą – zjazdy Chorągwialne, biorą udział w kursach kształtując na zastępowe,
drużynowe a drużynowe kształtują się na instruktorki, biorą udział w Święto Hufca i Dzień Myśli Braterskiej.
Drużyna brała udział w konkursach – na Stu Lecie Skautingu/Harcerstwa zdobyła nagrode z piosenką Stu Lecia http://www.youtube.com/watch?v=cDl5G-1WO08

Drużyna nie może funkcjonować bez drużynowych, kolejnie Z. Ducheńska, J. Tkaczyk, J.Wojciechowska,
B. Komar, J. Tkaczyk (i opiekunka drużyny od 1966r), E. Jarosz, K. Kubisz, A. Pawlaczek, K. Wojewódka,
K. Nowicka. Obecnie drużynową jest dhna. przew. Krystyna Bartoszewska.
Jesteśmy bardzo wdzięczni nieustannym wsparciiem naszego KPH które organizuje przeróżne imprezy, festyny,
loterię na cel zarobkowy i prze to żeby mógł nam pomóc finansowo. Obecną Prezeską jest Pani Maryla Smolicz.
Nasze KPH tak dobrze działa że nie tylko mogło wspierać nasze harcerstwo tu w Swindon ale też często
przekazując datek na Stanice w St. Briavels.

35 DH im. A. Piłsudskiej - Bristol
Drużyna im. A.Piłsudskiej w Bristolu jest jedna z najstarszych drużyn w Hufcu. Drużyna powstała w 1962r. pod
opieką pierwszej drużynowej Ireny Wojciechowskiej. Był to samodzielny zastęp harcerek nazwany ‘Jaskółki’.
Przez wiele lat 35ta drużyna była największą drużyną w Hufcu pod opieką wielu drużynowych: Druhny Krysia
Kruszewska, Marysia Krowicka, Celina Domagała, Danusia Akonom, Grażyna Szumiło, Alicja Płotka, Ewa
Kucharczyk, Anna Pomirska, Helena Pępek i ostatnia Alusia Suchocka.
Mamy zaszczyt, że z naszej drużyny wyszły dwie hufcowe – Dh Ewa Petrusewicz, ktora przez długie lata pełniła
funkcję opiekunki drużyny i także nasza obecna hufcowa Wanda Petrusewicz-Allen.
Wyjeżdzałyśmy na zloty, obozy, biwaku i wędrówki. Nasz proporczyk był widziany na wszystkich harcerskich
spotkaniach.
Co roku koledowałyśmy razem z druhami z hufca Szczecin odwiedzając wszystkich Polaków w Bristolu. W 1975
Pan J. Mundziel zrobił nam piękną szopkę którą brałyśmy ze sobą.
Byłyśmy ciągle wsparte przez bardzo aktywane KPH, ktore nawet ufundowało w roku 1964 nasz sztandar Hufca.
Przez wiele lat drużyna przestała istnieć ale cieszymy się że w ostatnim roku jeszcze raz powstała 35ta drużyna
(drużynowa Krystyna Żaba-Małkowska). Druhny z Bristolu jeszcze raz zaczynają brać udział we wszystkich
imprezach harcerskich.

WĘDROWNICZKI

KOLONIE HUFCA „POMORZE”
ROK

MIEJSCE

KOMENDANTKA

1968
1969
1971
1972
1973
1980

Bedforshire
Laxton Hall
Zosia Wira i Zosia Barszcz
Southmoor, Oxon
Zosia Wira i Zosia Barszcz
Cleeve, Somerset
Zosia Wira
Fawley Court
Zuchy z Trowbridge pojechały na kolonie hufca „Warszawa” w Penrhos, Walia.
Komendant Wacław Śledziewski

Od tego czasu kolonie odbywają się wspólnie z Hufcem Szczecin w Stanicy St. Briavels.

OBOZY I ZLOTY
ROK

MIEJSCE

KOMENDANTKA

1963

Stanica hufca „Szczecin” St. Briavels, Glos

Ewa Petrusewicz

1964

Jamboree skautów portugalskich w Colvilha

Irma Paluch

Greystone Farm, Blockley, Glos
Sunny Close, Fawley, Henley, Oxon
Zlot Tysiąclecia, Lilford Park
Blue Barn, Stanica St. Briavels, Glos
Obóz w Szwajcarii w Simmental
Milton Ernest, Beds

Barbara Pstrokońska
Barbara Pstrokońska
Maria Wylot
Barbara Pstrokońska
Barbara Pstrokońska
Barbara Pstrokońska

1965
1966
1967
1968

1969

I Światowy Zlot, Monte Cassino, Włochy
Alina Żbikowska

Biwak dla najmłodszych harcerek w Laxton Hall
1970 Stanica St. Briavels

Ewa Petrusewicz
Maria Wylot

1971
1972

Southmoor, Oxon
Blue Barn, Stanica St. Briavels

Irena Wojciechowska
Irena Wojciechowska

1973
1974

Blue Barn, Stanica St. Briavels
Blue Barn, Stanica St. Briavels

Jadwiga Wojciechowska
Jadwiga Wojciechowska

1975

Zlot Chorągwi harcerek, Woollaton Park,
Nottingham

1976

Zosia Zbarawska

II Światowy Zlot, Kaszuby, Kanada
Jadwiga Wojciechowska

Obóz hufca koło Southampton
1977 White Brook, Wye Valley

Ewa Kaczmarek
Ewa Kaczmarek

1978

Stanica St. Briavels
Obóz wędrowny, Urbes, Francja

Jagoda Szulc
Ewa Jaśnikowska

1979

Zlot Chorągwi harcerek w Belvoir Castle
Obóz wędrowny, Pembrokeshire
Axeminster, Dorset
Dulverton, Somerset

Jagoda Szulc
Ewa Jaśnikowska
Ewa Kaczmarek
Zdzisława Źukowska

1980
1981

Obóz wędrowny, Peak District

Ewa Jaśnikowska
1982

1983

1984
1985

1986
1987

Obóz wędrowny, Cotswolds i Malverns
Stanica St. Briavels

Ewa Jaśnikowska
Wanda Petrusewicz

Obóz wędrowny, Devon i Cornwall
Stanica St. Briavels
Zlot Okręgu W.B. 75cio lecie Z.H.P.
Clumber Park, Notts.

Ewa Jaśnikowska
Urszula Kardasińska

Okehampton, Devon
Udział w Zlocie wędrownym
Stanica St. Briavels
Walia z hufcem “Bałtyk’

Wanda Petrusewicz
Ewa Jaśnikowska
Wanda Petrusewicz
Ewa Jaśnikowska

1988

1989

III Światowy Zlot, Comblain-la-Tour, Belgia
Zdzisława Źukowska

Stanica, St. Briavels
Monte Cassino (z „Szczecinem”)

Zdzisława Źukowska

IV Światowy Zlot, Rising Sun, Maryland, USA
Zdzisława Źukowska
Kinga Petrusewicz
Grażyna Szumiło

1990
1991

Whitebrook, Wye Valley
Niepołomnice, Polska (z „Szczecinem”)

Zosia Zasadzka
Zdzisława Źukowska

1992
1993

Zlot Chorągwi harcerek, Llandrindod Wells, Walia
White Shaw Farm, Heaton, Staffs

Basia Janczyńska
Basia Janczyńska

1994

1995
1996
1997
1998

V Światowy Zlot, Clumber Park, Notts
Elżunia Tkaczyk

Stanica St. Briavels
Stanica St. Briavels
Stanica St. Brivels
Zlot Chorągwi harcerek, Stirling, Szkocja

Elżunia Tkaczyk/Alina Żbikowska
Kinga Petrusewicz (Jakubowska)
Basia Kustra
Alicia Suchocka/Jola Tkaczyk

1999

Obóz wędrowniczek Chorągwi

Basia Janczyńska

Stanica St. Briavels

Iza Jaśnikowska

2000

2001
2002
2003
2004

2005

Stanica St. Briavels
Stanica St. Briavels
Obóz 60cio lecie Chorągwi harcerek i 4 dniowy
Zlot Chorągwi w Wiscombe Park, Devon
60cio lecie Powstania Warszawskiego,
Zlot Okolicznościowy, Okuniew, Polska
Stanica St. Briavels

2006

2007
2008

VI Światowy Zlot, Acton, Ontario, Kanada

Jola Tkaczyk
Iza Jaśnikowska
Danusia Foryś
Basia Janczyńska/Alicia Rospędzihowska
(Gospodynie)
Louise Chudy

VII Światowy Zlot, Whiteford, Maryland, USA
Barbara Habasińska (opiekunka)

Obóz Stanica St. Briavels

Krysia Bartoszewska

Stanica St. Briavels
Stanica St. Briavels

Ania Markowska
Krysia Bartoszewska

2009

Stanica St. Briavels

Ania Markowska

2010

VIII Zlot Światowy, Zegrze, Polska

Krysia Bartoszewska

2011
2012

Stanica St. Briavels
Stanica St. Briavels

Ania Markowska
Ania Markowska
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