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TRZYDZIESTOLECIE
SZCZECIŃSKICH ÓSEMEK
Urodziny Roberta Baden-Powella - założyciela harcerstwa.

8 SZCZECIŃSKA DRUŻYNA HARCEREK „SUMA SIŁ” IM. IRENY KOWALSKIEJ-WUTTKE
I. HISTORIA DRUŻYNY
8 SZCZECIŃSKA DRUŻYNA
HARCEREK „BRZASK”
Założona przez Justynę Szulerecką z.d. Wincior
w 2006 roku. Drużyna posiadała granatowe chusty z
brązowym
obszyciem
(nawiązujące do dawnej żeńskiej Ósemki - granat i do
szczepowej męskiej jednostki
- brąz).
4 SZCZECIŃSKA DRUŻYNA
HARCEREK „SUMA SIŁ”
Powołana na drużynę próbną rozkazem hufcowej z dnia 13.10.2007r. Drużynę założyła Anna Zamorska
z.d. Wardyńska.

- żółty - wiatr - zastęp Tornado - ochotniczka
- pomarańczowy - ziemia Dmuchawce - tropicielka
- czerwony - ogień - zastęp
Iskry - samarytanka
- granatowy - woda - zastęp
Sztorm - wędrowniczka
- zielony - SUMA SIŁ - Harcerka Rzeczypospolitej

II. TRADYCJE I OBRZĘDY
OBRZĘDOWOŚĆ DRUŻYNY
Obecnie w Sumie Sił
działa 5 zastępów. 4 zastępy
harcerek: I Sztorm, II Iskry, IV
Tornado i VI Dmuchawce oraz
Zastęp Zastępowych “Skały”.
Obrzędowość drużyny jest ściśle związana z żywiołami, od których pochodzi
nazwa drużyny “Suma Sił” suma wszystkich żywiołów.
Harcerka działająca w tej drużynie dąży do pogłębienia
kontaktu z naturą i rozwoju na
wszystkich płaszczyznach.
Każdy z żywiołów ma
swoje odzwierciedlenie w jednym z kolorów na chuście
oraz stopniu harcerskim i nazwie zastępu.

DRUŻYNOWE

- od 2006 roku
pwd. Justyna Szulerecka
- od 2008 roku
phm. Anna Zamorska
- od 2013 roku
phm. Małgorzata Romanowska
- od 2015 roku
phm. Teresa Stawarz

- od 2019 roku
pwd. Alicja Romanowska

8 SZCZECIŃSKA DRUŻYNA
HARCEREK „SUMA SIŁ”
Została stworzona
poprzez połączenie 4 SDH
„Suma Sił” i 8 SDH „Brzask”
rozkazem hufcowej SHH
„WRZOS” z dnia 31.12.2008
roku. Połączona drużyna
przejęła od Brzasku numer,
zdobywaną patronkę - Irenę
Kowalską - Wuttke ps. Irka a
od 4 SDH nazwę i barwy.
Obrzędowość obu drużyn
związana była z żywiołami,
została więc płynnie połączona.
Drużyna wielokrotnie zdobywała miano drużyny “Złotej Koniczyny” czyli
jednej z najlepszych drużyn
w Polsce. m.in. w latach
2012/13, 2015/16, 2016/17,
2017/18.

8 SDH „SUMA SIŁ” IM. IRENY KOWALSKIEJ-WUTTKE PS. „IRKA”
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III. PATRONKA
IRENA KOWALSKA-WUTTKE
PS. IRKA
Urodziła się 21 maja
1920r. Była harcerką tzw.
“Błękitnej czternastki”, po wybuchu II Wojny Światowej dołączyła do Szarych Szeregów, gdzie
zdobyła stopień podharcmistrzyni i działała jako łączniczka
i sanitariuszka. W jej charakterze wyjątkowo widoczne było
stawianie wysokich wymagań,
szczególnie dla siebie. W pamiętnikach harcerki z jej środowiska można odnaleźć wspomnienia, w których określa się,
że często była gotowa nieść
plecak młodszej koleżanki. Na
każdym kroku chciała być coraz lepsza i doskonalsza, przez
co często odbierano ją jako
surową i wyniosłą.
Jej marzenia o studiach na politechnice przerwała
wojna, zaangażowała się więc
jak mogła w dywersję. Przez
kilka miesięcy działała jako
kurier AK, przekazujący do Wilna i Lwowa rozkazy i meldunki.
W czerwcu 1942 aresztowana
przez Gestapo w związku ze
zdjęciem
flagi
czerwonego
krzyża z niemieckiego szpitala,
spędziła kilka miesięcy na Pawiaku, wykupiona przez matkę
za sznur korali. Do Powstania
Warszawskiego dołączyła jako
żołnierz batalionu “Zośka”. 5
września 1944 w piwnicy kamienicy Sióstr Rodziny Maryi przy
ul. Hożej 15 poślubiła Jana
Wuttke, jednak nie dane im było
długo cieszyć się małżeństwem.
“Czarny Jaś” - mąż Irki zginął 19
września, Irka zaś 23 września w
rejonie ul. Wilanowskiej została
wzięta do niewoli przez hitlerowców. Rozstrzelali ją dnia
następnego – 24 września na
Woli. Jej ciała nigdy nie odnaleziono, symboliczna mogiła znajduje się na Powązkach Warszawskich.

DRUŻYNOWA: PWD. ALICJA ROMANOWSKA

8 SZCZECIŃSKA DRUŻYNA HARCERZY „PŁOMIEŃ” IM. ANDRZEJA I JANA ROMOCKICH
I. HISTORIA DRUŻYNY
POCZĄTEK
8 Szczecińska Drużyna Harcerzy „Płomień” powstała w 2003 roku. Została stworzona na tradycjach i obrzędach 8 Szczecińskiej Drużyna
Harcerzy, która działała w latach 1990-1999. W roku 2007
drużyna zdobyła miano drużyny leśnej. 30 listopada 2010
roku drużyny otrzymała nowy
proporzec drużyny. 23 września
2012 roku drużyna wywalczyła
miano drużyny Orlej- najlepszej
drużyny
w
PółnocnoZachodniej Chorągwi Harcerzy.
Następnie w 2013 drużyna
otrzymała
miano
drużyny
puszczańskiej wstępując tym
samym do grona najlepszych
drużyny w Polsce. 2 Października 2016 roku podczas Turnieju
Drużyn Puszczańskich drużyna
wywalczyła tytuł najlepszej
drużyny w Polsce - Drużyny
Rzeczypospolitej i reprezentowała ZHR na uroczystościach
państwowych.

- 2008-2009
Szymon Zamorski

II. TRADYCJE I OBRZĘDY
OBRZĘDOWOŚĆ DRUŻYNY

- 2009-2010
Jarosław Zamorski

Obecnie
drużyna
posiada cztery zastępy (+ Zastęp Zastępowych): Niedźwiedzie, Pumy, Byki i Dziki.
Barwą drużyny jest
brąz, który widnieje na chustach (z czarnym obszyciem) i
pagonach drużyny. Barwy brązowo-czarne przejęliśmy po
pierwszej drużynie z numerem
8 powstałej w 1990 roku w
Szczecinie.
Godło
drużyny
przedstawia w centrum ósemkę

- 2010-2012
Szymon Zamorski
- 2012-2017
Mateusz Wojciechowski
- 2017-2019
Michał Mazur
- od 2019
Michał Dąbrowski

DRUŻYNOWI
- 2003-2004
Stanisław Pawłowski
- 2004-2007
Paweł Szulerecki
- 2007-2008
Jarosław Zamorski

z nałożonym na nią symbolem
Polski Walczącej jako odniesienie do obrzędowości Szczepu
(Szare Szeregi), a konkretniej
do patronów drużyny, których
inicjały pseudonimów znajdują
się w środku ósemki. Pod symbolami znajduje się napis
„ósemka” - to właśnie my.

III. PATRONI
ANDRZEJ I JAN ROMOCCY
Naszymi
patronami
są bracia: Andrzej i Jan Romoccy, którzy najpierw działali w
konspiracji, a następnie walczyli
w Powstaniu. Obydwaj w nim
zginęli, są naszymi patronami,
ponieważ chcemy jako harcerze brać przykład z ich postaw
odwagi, honoru, waleczności,
będąc równocześnie ludźmi
wykształconymi i wszechstronnymi, a tacy właśnie byli Andrzej i Jan. Andrzej starszy z
braci
otrzymał
pseudonim
"Morro",
był
harcmistrzem,
żołnierzem Szarych Szeregów,
kapitanem Armii Krajowej, dowódcą 2. kompanii „Rudy” batalionu „Zośka”. Jan natomiast
otrzymał
pseudonim
"Bonawentura" był podporucznikem Armii Krajowej, podharcmistrzem i poetą. Obaj walczyli
i działali podczas drugiej wojny
światowej kierując się harcerskimi ideałami.

AUTORZY:

STRONY DRUŻYN:

W NASTĘPNYCH NUMERACH:

Opr. merytoryczne: pwd. Maria Tomaszewska wędr.
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Szczegółowa historia kolejnych jednostek Szczepu Watra.

Opr. graficzne: pwd. Kacper Borkowski HR
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DRUŻYNOWY: PWD. MICHAŁ DĄBROWSKI
PRZYBOCZNI: PAWEŁ WOŁCZYŃSKI, MIKOŁAJ MAZUR,
MARCIN KAMASA

