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alarmowa - choćby i telefoniczna - jaż nie wystarczy. Dlatego środowisko harcerskie 

Redakcja 

kMły miiej podpiszni instruktorzy ł symupatycy harcerstwa pragnąc wychować poaiską own 0 Walrykih Mesióa Nascaiutaji poztanswiwy powołać Związek 
ZHR będzie organizacją kierującą się w swojej pracy zazzdami etyki Czujemy się kontynuztorzmi ideałów i tradycji skawtingu światowego 

i przystąpienie do Zwięrku Harcerstwa Rzeczypospolitej, zzwiąrujemy Komitet Założyciel s ki 
Monika Figiel, Marek Frąckowiak, Marek Gajdziński, Jarostaw ETYM Grzegorxz Newik, Krzysztof Stanowski, pacca dajg i hf srimiarwiner,WofólowkWwyaWiUC Zi, Jacek Zaucha. 

Ii Krrysztoć Bałdy Kotlima Ktodzka 26. Jarosław Malarczyk Wrocław 
Z. Hemryk Baniowzki E raków 27. Maciej Musiał Poznań 3. Piotr Bąk Zakopane Z8.Jan Nicał Kraśnik 4. Grażyna Broniewska Łódź 29. Grzegorz Nowik Warszawa 
$. Stanisław Broniewski 30.Dartusz Nowiński "Orsra" ć Warzrawa 3i. Jerzy Parzyńa ki EKraków 6. jerzy Bukowaki Kraków 32. Jan Pastwa Trójmiasto 
7. Michał Butkiewicz Bydgoszcz 33. Winorzty Pawlacryk KakHasz 8. Jacek Chodaoraki Wrocław 34. Wojciech Pietrzak Lublin 9. Stanistuw Czopowicz Warszawa 35. Hubert Sarrarin Pornań 

106. Mionika Pigiel Warsrawa 36. Jarostzw Skorula Zielona Góra 
H. Miarek Frąckowiak Warszawa 37. Andrzej Sokołowski. Kraśnik 
12. kizma Furmanek Opole 38. Stanowski Lublin 13. Marek Cazgdztński Warszawa 39. Marek "Trójmiasto 
14. Michał Gać Trójmiasto 40.Tomasz Strzembosz Warszawą 
15. Wojciech Fanzner 

41. Andrzej Suchocki Warszawa 
16. Jarosław Janas Warsrawa 42. Zbigniew Szymański Miawa 
17. Wiesław Jasiński Trójmiasto 43. Wiesław Turrański Opole 38. Krzysztof Krzyżanowski Erzków -Bwa Urbańcz ro z kKzrek Warszawa 45. Marek Ważbiński Łódź 20    



ADRESY KONTAKTOWE KOMISJI ORGANIZACYJNEJ 

Andrzej Suchocki ©. Krzysztof Staaowaki 
uł. Iwicka 53/35 ma.7 al. Wołodyjowskiego 3 m. 111 
Warszwwma tel. 41-78-83 Labi ta 

NMiarck Frąckowiak Kazimierz Wiatr Jacek Zancha al. Bukowińska F6 m.97 uli. Krupskiej 5 uł. kMigały 29 m. 13 Warszawa tel, 43-96-38 Kraków tel. 11-21-63 Gdynia tel. 20-02-51 

  

ROBIMY SWOJE 

to dobrze. Czytasz książki, słuchasz starych mistrzów, myślisz © tym jak peinić służbę 
i czynić braterstwo dziś, tu i teraz. To o nas dh. Orsza powiedział, że pałeczka w sztafecie 
pokoleń została przekazana. Ta sztafeta to jednak długi dystans z przeszkodami. Ile razy 
słyszałeś - "teraz nie ma już prawdziwego harcerstwa”, albo - "stary, ty się jeszcze 
w ta bawisz 77" I tylko gdzieś w podświadomości Młynarski podpowiadał - "róbmy swoje”. 
Warunki tylko warunkami ... Po gorącej jesieni nadchodzi wiosna. Zatem - robimy swoje. 
Dia siebie i na swoim. 

| Aleksander Nklewski 

Apel Harcerzy Szarych Szeregów | - 

i I2 lutęgo br. narodziła się decyzja powołania do życia Związku Harcerstwa 
Rzeczypospolitej ! Po latach antywychowawczej, indoktrywacyjnej działalności władz ZHP, 
zaistniała nadzieja, że harcerstwo wróci do swoich dawuych ideałów wychowawczych, które 
jakże świetnie zdały egzamin na pola wałki © niepodiegłość Polski w dwóch wojnach 
światowych oraz w krótkim, 20-letnim okresie suwerennego bytu państwowego. 

Harcerze Szarych Szeregów zwracają się do rodziców, wychowawców, nauczycieli, 
ludzi wyrosłych w tradycji harcerskiej - do całego społeczeństwa - o poparcie 
aowopowstatego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i otoczenie go pełną życzliwością 
i wszechstroaną pomocą. Nikomu nie może być obojętne w jakim duchu i z jakim skutkiem 
wychowywana jest polska młodzież. Od społeczeństwa w decydującym stopuiu zależy jaką 
postzwą wykaże się jej kolejne pokoleszie. zwał 

Harcerze i , skupieni w Środowiskowej Komisji Szarych Szeregów 
w Warszawie, zwracają się do kolegów harcerzy-żołnierzy z ośrodków ma terenie kraju 
o tworzeuie kręgów przyjaciół ZHR, które przyczynią się do odbudowy;tradycyjnych Kół 
Przyjeciół Harcerstwa. 

Podpisuli m tn. : dh Stanisław Broniewski — "Orzra” 
zh dh Józef Piątkowski 

dh Jan Seredyński 
Warszawa, dn. 23 lutego 1989 r. 

    

  

UCHWAŁA 
1. My uiżej podpisani instruktorki i instruktorzy harcerscy zebrani w Warszawie 

w dnia 25.02.1989 roku powołujemy do życia Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej - 
harcerską organizację ideowo-wychowawczą. Osoby podpisujące niniejszą uchwałę stanowią 
grono członków założycieli Związku. 

2. Rozpoczynający w dniu dzisiejszym swoją działalność ZHR jest spadkobiercą 
tradycji ideowej Harcerstwa Polskiego od jego zarania. 

3. ZHR jest kontynuatorem mmp po pamcwych metodycznych, organizacyjnych 
niejącego w latach 1918-1945 Związ arcerstwa Polskiego. ke” 

k HR mrżeni m szo rozwijać dorobek niezależnych środowisk harcerskich 
* ! w ZHP i poza nim. | [żele estedc ce obecnie ZHP przyjmujemy nazwę Związek
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W dmiu 25 lutego uchwałę Goła zia 116 Instruktorek i instruktorów r całej Polski, 

w tym 42 z Pomorza. Z naszego środowiska zgłosiły przystąpienie do ZHR drużyny 

z mastępających miast: Bydgoszcz - 1 , Gdańsk - 6, Gdynia - 25, Słupsk - 2, Sopot - 6. 

Szczecin - 5, Toruń — 3, Wejherowo - 1. 

Komisja Organizacyjna ZHR opracowała tekst Deklaracji Cztonka-Założyciela 

(zamieszczazzy poniżej), który mogą podpisywzć I składać u członków Komisji instruktorzy 

nieobecni lub nie mogący się podpisać ma spotkaniu 25 lutego. Dekiaracja jest otwarta 

do podpisu w terminie do 25 marca 1989 r. Komisja prosi o dołączenie opiaz przebiegu służby 

iustrwktorskiej. 

DEKLARACJA CZŁONKA - ZAŁOŻYCIELA 

Po zapoznaniu się z uchwałami zebrania założycielskiego Związku Harcerstwa 

Rzeczypospolitej z dnia 25 lutego 1989 r. deklaruję przyjęcie sformułowanych tam zasad 

araz zgłaszam akces do grona członków założycieli Związku. 
(Imię i nazwisko, adres) 

  

  

  

OKRĄGŁY STÓŁ 
Prezentujemy wystąpienia nasżych przedstawicieli podczas obrad "stolików". 

MAREK FRĄCKOWIAK / stolik "stowarzyszenia” 2102. /: 
Sranowui Państwo, jestem ogromie zaszczycony możliwością występowania w tak 

dostojuym gronie, choć równocześnie sytascja, spowodywała moją tu obecność napawa 

muse pewwyw smutkieza. jesteza uiezalieżnych środowisk barczrzkich it moje 

wystąpienie przy tym stołe wynika z tego, że brzmienie art. 40 rządowego projektu ustawy 

e stowarzyszeniach, mówiącego o ZHP, odbierane przez maz jako podtrzy— 

manie prrez władze mowopolu państwowego ZHP jedynej harcerskiej. Jest 

te tym bardriej smutne, że w czasach, gdy mówi się © wolności 

ściśle rwiąraną z jedną partią połitycrną, tdeowo przez 

tę partię. W przez załodzież ZHP ukuzuje się jako miłodrieżiowau 

partii lnb w przedłużenie dzizłanta szkoły. 

jednak oprzeć swą pracę © od w ZHP tdeał - 

a etykę ką. pragną też zachować pełną niezależność od wszelkich kierunków 

politycznych i uniknąć wiązania się z jakąkolwiek polityczną. 

Środowiska, o których mówię, podejmowały jeż wielokrotnie próby reformowania ZHP 
próby zmiany tej ua taką, by mogła w sobie pomieścić różnorodne nurty progra- 

mowE. taką próbą w ostatnich latach było działanie Kręgów ktorów 

Harcerzkich tm. Andrzeja Małkowskiego, cry trwająca do dziś działalność ZHP 

wszystkie te środowiska wyrzżnie różnią się tdeowo 
tnnego Przwa i Przyrzeczenia Harcerskiego. 
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Proszę Państwa w ubiegłym roku "Trybuna Luda” zamieściła artykuty Kożniewskiego 
poświęcone sytuacji w harcerstwie W artykale pt. "Darawychkowiwna demoralizacja” 
rome lamały Uyłrinicęię irtaiczie w ramach jednej orgaNLnef drownodak won izaA 

  wszystkich zainteresowanych za rok. -„adł % 19.02.89. z Pięciolecie gdyńskiego Duszpasterstwa Harcerskiego. Uroczystą Mszę św. 

o godz. 10.15 - po mszy harcerskiej w Gdyni. 
E Nowo powstałe Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych do Katowni w Gdańsku w każdą środę po godz. 16. Jeżeli chcesz powędrować szlakami Czarnej Trzynastki nię przegap szansy. Informacji udziela także Maciej Lisicki. 

Z DZ 

Kontakt z dakcją Biuletynu Informacyjnego przez : + predtm 7 Gdańsk, ul.Dywizjonu 303 9c/26 „tel. 57-44-95 'otra Wysockiego - nia. ul.lubawska 11/55 , tel. 23-74-06 ArCersKie. 
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