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see TELEFONICZNIE Z WROCŁAWIA ee NAJNOWSZE WIADOMOŚCI e 

ZMIANY W STATUCIE ZHR 

m Rota Przyrzeczenia Harcerskiego: "Mam szczerą wolą całym życiem 

pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim, być 

posłusznym Prawu Harcerskiemu". 

Rada Naczelna upoważniona do ustalenia w Regulaminie Głównym 

innej wersji „np. dla niewierzących”. 

* Podział na Organizację Harcerek i Organizację Harcerzy. 

» Wspólne 11-osobowe Naczelnictwo, odrębne łówne Kwatery. 

* Przyjaciele harcerstwa i osoby wspomagające członkami ZHR. 

»* Jednostki harcerskie mogą powoływać kapelanów. 

SKŁAD WYBRANYCH NA II ZJEŻDZIE ZHR WŁADZ NACZELNYCH 

PRZEWODNICZĄCY: hm Tomasz Strzembosz Warszawa. 

NACZELNICZKA "HARCEREK: hm Bogusława Pazieka - Butkiewicz 

zBydgoszcz.. 

NACZELNIK HARCERZY: hm Tomasz Maracewicz /Kalisz, d. Gdańsk/. 

RADA NACZELNA: phm Agata Bąk Zielona Góra/, hm Ryszard Brykowski 

Warszawa”, hm Michał Butkiewicz -Bydgoszcz/., hm Jacek Chodorski 

Mrocław/, hm Barbara Fiktus -_Katowice/, hm Marek Frąckowiak 

/Warszawa”, phm'Piotr Giczela /Łuków/, hm Roman Jurczak /Stalowa 

Wola”, phm Ryszard Kandzora /Wejherowo/, hm Maciej Karmoliński 

zGdynia., phm Maciej Kowalik /Gdańsk/, phm Tomasz Łęcki Poznań”, 

phm Mariola Łukaszewska -Poznań/, hm Józef Mitka zZDąbica”. hm 

Aleksander Motała -„Poznań/, hm Jan Pastwa /Gdynia/, hm Michał 

Rzepiak -/Gdańsk/, hm Krzysztof Stanowski ALublin/, hm Wiesław 

Turzański -Opole/, hm Ewa Urbańczyk /Katowice/, hm Jacek Zaucha 

ag halyszanh Zukowski "Suwałki 
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KOMISJA REWIZYJNA: phm Małgorzata Augustyniak „Bielsko - Biała, 

pwd Zbigniew Baszczuk -Poznaf”/, pwd Gerard Bisewzki /Gdynia/, hm 

Jacek Broniewski Łódź”. hm Tomasz Gawrylak .Lublin/, hm Czesław 

Łukowczyk /Słupsk/, hm Jarosław Mularczyk Wrocław”. 

SĄD HARCERSKI: hm Wojciech Cichy -Poznań/. hm Wiesław asiński 

/$opęt", hm Marek Ważbiński Łódź”, hm Andrzej Wysocki „Kraków, 

ha Józef Wyzocki „Wrocław 

KAPI TUŁA HARCMI STRZOWSKA: 

Członkowie: hm Ewa Borkowska-Pastwa „Śdynia/. hm Bogus ława 

Pasieka - Butkiewicz Bydgoszcz”, hm Ewa Urbańczyk "Katowice. hm 

Eva dronkiewicz „Gdańsk/, hm Barbara Fiktus /Katowice/, hm Roman 

Jurczak „Stalowa Wola/, hm Wojciech Cichy Poznań”. hm Ryszard 

Brykowski Warszawa”, hm Józef Mitka -„Dębica/, hm Andrzej 

Zukowski „Kluczbork. 

Zastępcy członków: hm Krzysztof Mika -Skarżysko - Kamienna”, ks. 

hm Wojciech Pietrzak /Lublin/, hm Krzysztof Sieradzki -Lublin/. 

  

REGULAMIN SPRAWNOŚCI "BS gi": 

1. UczestniczyłCa) w spotkaniu z harcerzem lub instruktorem 

biorącym udział w "Białej Służbie" w roku 10983 lub 1987. 

2. NawiązałC(a) korespondencyjny kontakt ze skautami innych 

krajów. wraz z zastąpem spotkał(a) się z harcerzami innych 

organizacji. 

3. WziąłCęła) udział lub sam(a) zorganizowałC(a) konferencję, 

spotkanie, dyskusję nt. rodziny. 

4. Zdobyła) wiedzę i umiejętności samarytańskie w zakresie 

realizowanej przez siebie próby na stopień harcerski. 

ZdobyłCa) dwie sprawności związane z pomocą innym ludziom. 

S. WziąłCęła) udział w harcach samarytańskich, na których 

praktycznie sprawdzi łCa) swoje umiejętności. Potrafi 

zorganizować pracę patrolu sanitarnego. 

6. Wewnątrznie przygotował(a) się do spotkania z Ojcem 

Świętym. PrzeżyłCa) rekolekcje w duszpasterstwie harcerskim 

t Lyb ry RATA py, adwentowe lub wielkopostne. 
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Ta Uczestniczyłća) w harcerskiej służbie podczas Iv 

pielgrzymki Ojca  świątego do Ojczyzny Club podczas 

sierpniowego spotkania młodzieży w Częstochowie). 

Uwagi dotyczące realizacji próby: +5 

— próba realizowana jest w drużynie lub zastąpie. Roka Ja 

drużynowy (instruktor, > 

zamkniącie próby następuje po zrealizowaniu pkt. 7 decyż ją 

lokalnego sztabu "Białej Służby” na wniczek drużynowego. 

potwierdzenia zaliczenia pkt. 5 i 7 dokonuje lokalny suck A 

BS*Qi, 

- lokalne sztaby BS'Gi powołują środowiska instruktorskie 

wraz z  Duszpasterstwem Harcerek i Harcerzy - pózać 

przygotowaniem i nadzorowaniem udziału harcerzy w służbie 

na pielgrzymim szlaku Jana Pawła II - jest przeprowadzenie 

harców samarytańskich 1 sprawdzenie sprawności działania 

patroli sanitarnych oraz podzumowanie zdobywania sprawności 

BS'91. 

- do końca lutego drużyny. które podjąły zadania wynikające z 

progr amu i regul ami nu sprawności powinny przesłać 

informacje z podaniem ilości harcerek i harcerzy lub 

lokalnych sztabów "Białej Służby”. Jest to niezbędne dla 

zabezpieczenia odpowiedniej ilości plakietek sprawności. 

W związku z rozpoczynającymi się przygotowaniami do "Białej 

Służby" warto przypomnieć. jak trójmiejskie środowisko harcerskie 

uczestniczyło w poprzednich pielgrzymkach Ojca św. do Ojczyzny: 

1079 - udział niewielkich grup harcerzy z  ówczeznych 

szczepów: "Kaszeba" „obecnie 143 GDH-rek i 143 GDH-rzy/, 

"Pasieka" „obecnie hufiec ZHR Pasieka”, 1 WDH im. Jana 

Kuczyńskiego obecnie nie istnieje/ i "Czarnej Czwórki” im. 

Bolesława Chrobrego /istnieje. a jakże” w uroczystościach. 

religijnych m. in. w Gnieżnie i Warszawie. 

1983 - ponad 150 harcerek i harcerzy z ówczesnego trójmiejski ego 

Środowiska harcerskiego bierze udział w zlocie i spotk 

młodzieży z Ojcem dw. na Jasnej Górze 18 czerwca w ra 

"Białej Służby 83*. Jest to okazja do integracji środowisk 
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harcerskich po rozwiązaniu Kręgów im. Andrzeja Ma łkowski ego. 
w czasie Mszy św. w skrajnie trudnych warunkach /2 karetki 
na wielusettysięczny tłum, niechęć służb porządkowych 
pełnią służbę samarytańską na placu pod klasztorem. Oprócz 
tego kiludziesięcioosobowa grupa starszych harcerek i 
harcerzy, tzw. "GOCHA" podąża,w ślad za Papieżem przez 
Warszawę, Częstochowę, Katowice i Kraków wszędzie pełniąc 
służbę  samarytańską 1 porządkową (wraz z miejscowymi 
harcerzami. Po powrocie do domu część instruktorów i drużyn 
spotyka się z represjami ze strony władz ZHP. Jednym z 
efektów "Białej Służby” jest powstanie struktury 
niezależnego "Ruchu Harcerskiego". 

1987 - Szczep Trójmiejski "Ruchu Harcerskiego" organizuje 
centralną "Białą Służbę 87" w Gdyni i Gdańsku. Z całego 
kraju zjeżdża się ponad 1%00 harcerek i harcerzy, co razem z 
harcerzami z Trójmiasta daje w sumie ponad 2200 uczestników. 
Zorgani zowane zostają służby: samarytańska /ok. 1200 osób, 
porządkowa „obsługiwała cały plac spotkania w Gdyni”, osób 
niepełnosprawnych /kilkadziesiąt osób starszych i chorych 

pod opieką harcerzy uczestniczyło w Mszy św. w Gdyni tuż 
przed ołtarzem, informacyjna, kwatermistrzowska znoclegi dla 

wszystkich harcerzy z kraju, dokumentacyjna „powstał film 

video pt. "Czuwamy"/, drużyna reprezentacyjna i inne. W 

Gdyni i w Gdańsku delegacje harcerskie wręczają Ojcu św. 

dary - pas harcerski nawiązanie do wręczonej w 1987 roku 
 rogatywki/ i stułę z lilijką i krzyżem harcerskim. 
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Redakcja: Ger ard Bisewski, Małgorzata Lewicka, Grzegorz 

Kaczorowski, Królik i inni. Ty możesz być też! 

Jeżeli chcesz, aby w "Gazecie Drużynowych" pojawiła się 
informacja o Twoim Zastępie, Drużynie, Hufcu, o Tobie albo 
krewnych i znajomych Królika -— przekaż Ją pisząc lub dzwoniąc do 
Małgorzaty Lewickiej, tel. 25 O8 42, Gdynia ul.Wincentego Gruny 
43a/G. Jeżeli chcesz stale otrzymywać "Gazetę Drużynowych" wyślij 
do niej zamówienie podając ilość egzemplarzy i adres, na który 
mają być przesłane. "Gazeta" jest bezpłatna. Ponosisz tylko 
koszty wysyłki pocztą -— 5300 zł, jeżeli zamawiasz do 10 uwgz. 
jednego numeru, za każde następne 10 egz. - następne 500 zł. 
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