
  

ZWIĄZEK HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ 
POMORZE kj 

       Tur Sta uke 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Warszawa, 1989. 04. 02 
Sekretariat Rady Naczelnej 

Komunikat 

W dniach 1-go i 2-go kwietnia 1989 roku w Sopocie, odbył się 
I Walny Zjazd Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. W zjeździe 
uczestniczyło 424 delegatów z całego kraju. Obrady prowadzone były 
na zebraniach plenarnych oraz w komisjach. Uchwalono Statut 
związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz wybrano władze Związku 
w osobach : Przewodniczącego, Naczelnika i dwudziestodwuosobowej 
Rady Naczelnej. Przewodniczącym ZHR został dh Tomasz Strzembosz, 
Naczelnikiem - dh Krzysztof Stanowski. 

Zgodnie £ uchwalonym Statutem Związek Harcerstwa 
Rzeczypospolitej jest organizacją ideowo — wychowawczą skupiającą 
dzieci, młodzież, rodziców, instruktorów oraz sympatyków ruchu 
harcerskiego. Jej ideał wychowawczy określa Przyrzeczenie i Prawo 
Harcerskie w brzmieniu z 1936 roku. Celem ZHR jest między innymi 
wychowanie młodzieży w oparciu o zasady etyki chrześci jańskiej 
i przy użyciu metodyki harcerskiej "  do' świadomej postawy 
obywatelskiej w poczuciu współodpowiedzialności za losy własnej 
rodziny. własnego narodu i Państwa Polskiego, w umiłowaniu wol- 
ności, demokracji oraz poszanowaniu dla poglądów innych, w poczu- 
ciu wartości i godności osoby ludzkiej ". 

zjazd przyjął uchwałę o zasadach współdziałania z organiza- 
cjami mającymi cele i ideały zbieżne z celami i ideałami ZHR. 
Zgłoszono też wnioski do Rady Naczelnej o powołanie Komisji 
Ideowo-Metodycznej i Komisji Stopni Instruktorskich. 

Dnia 2 VI br. odbyło się też pierwsze posiedzenie Rady 
Naczelnej na którym ustalono harmonogram bieżących działań i wyb- 
rano sekretarza Rady Naczelnej, został nim dh Tomasz Maracewicz. 
W związku z krótkotrwałym wyjazdem Przewodniczącego za granicę, 
wybrano także, na czas jego nieobecności dwóch zastępców 
dh Ryszarda Brykowskiego i dh Marka Frąckowiaka. 

Ustalono, że wszelką korespondencję z Radą Naczelną ZHR 
kierować należy na adres 

Sekretariat Rady Naczelnej ZHR, 

02-685 Warszawa 
ul.Stefana Bryły 3/634, 

tet."47 91 74. 
. 

+ , SEKRETARZ RADY NACZELNEJ ZHR 
a archiwum Tomasz Maracewicz 

—| harcerskie.pl 
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W uzupetnieniu powyższego komunikatu należy złożyć ogromne stowa podziękowania 

władzom Uniwersytetu Gdańskiego za udostępnienie budynku Wydziału Ekonomiki 

Transportu na obrady naszego Zjazdu. Dzięki temu przebiegały one w komfortowych 

warunkach. Gościliśmy szereg znanych osób m.in. prof. Pawła Czartoryskiego - przewodni- 

czącego Komisji Młodzieżowej Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, Andrzeja 

Celińskiego - przedstawiciela Lecha Wałęsy, Andrzeja Gwiazdę. doc. Andrzeja Zbierskiego 

- sekretarza GTN, dhnę Stefanię Stipal - byłą komendantkę Lwowskiej Chorągwi Haroerek, 

przedstawicieli Komitetu Odrodzenia ZHP z Krakowa. 

Obradom przypatrywało się ponad 50 dziennikarzy. Z prasy oficjalnej ok. 10 : "Polityka", 

"Prawo i Życie”, "Sztandar Młodych”. "Na przełaj”, "Drużyna", "Harcerskie Biuro Prasowe" 

oraz Polskie Radio. Z prasy katolickiej, niezależnej I zachodniej ok. 20 dziennikarzy : "Ład". 

"Gwiazda Morza”, "Gdański Magazyn Katolicki - Video", *Verbum", "UPI", "AP", "Polska 

Sekcja BBC", "Reuter" oraz około 20 przedstawicieli niezależnych harcerskich gazet 

i wydawnictw. 

Do wzięcia udziału w Zjeździe uprawnionych było 598 delegatów z całej Polski. 

Z regionu Pomorza uprawnionych było 249 delegatów. W Zjeździe uczestniczyli przedstawi- 

ciele następujących pomorskich ośrodków : Szczecin, Olsztyn, Bydgoszcz, Toruń, Słupsk, 

Władysławowo. Swarzewo. Puck, Kościerzyna, Tczew, Gdańsk, Sopot, Gdynia. 

W sobotę 1.04.89 otwarcie Zjazdu poprzedziła uroczysta Msza św. odprawiona w Gdyni 

w kościele NMP przez księdza Biskupa Ordynariusza diecezji chełmińskiej Mariana 

Przykuckiego. Po otwarciu Zjazdu nastąpity obrady plenarne i następnie prace w komisjach: 

1) Charakter, cele I środki działania ZHR, 

2) Sprawy członkowskie ZHR, 

3) Struktura i władze ZHR, 

4) Związki drużyn i ruchy programowo-metodyczne, sprawy ogólne, 

S$) Stopnie instruktorskie ZHR, 

6) Mundury, odznaki i symbole ZHR, 

7) Prasa I wydawnictwa harcerskie, 

8) Komisja programowa ZHR. 

Późnym wieczorem przedstawiono ti zatwierdzono wnioski wszystkich komisji statutowych. 

W niedzielę rano w Sopocie w kościele pw. św. Andrzeja Boboli Mszę św. odprawił 

ksiądz Biskup Ordynariusz diecezji gdańskiej Tadeusz Goctowski. Przed południem dalszy 

ciąg obrad plenarnych i zatwierdzenie Statutu ZHR. Po południu wybory do władz naczelnych. 

W skład Rady Naczelnej weszli dhdh: Grażyna Broniewska /Łódź/, Stanistuw 

Broniewski, Ryszard Brykowski /obaj Warszawa/, Michał Butkiewicz /Bydgoszcz/. Monika 

Figiel, Marek Frąckowiak, Marek Gajdziński /wszyscy Warszawa/, Ewa Gronkiewicz 

/Gdańsk/, Elżbieta Gryczyk /Toruń/. Michał Guć /Gdynia/, Jarosław Janas /Warszawa/. 

Jacek Kaszuba /Gdynia/, Anna Kowal /Wroctaw/, Maciej Lisicki /Gdańsk/, Tomasz 

Maracewicz /Warszawa/, Joanna Sikora /Wejherowo/, Andrzej Suchocki /Warszawa/, Ewa 

Urbańczyk, Paweł Wieczorek /oboje Katowice/, Wojciech Wróblewski, Andrzej Wysocki 

/obaj Kraków/, Piotr Wysocki /Gdynia/. 

Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali dhdh: Ryszrd Biede, Adam Błaszczak, Marek 

Czapliński, Jarosz Jaroszewski, Józef Mitka, Zbigniew Szymszak, Piotr Czubiński. 

Sąd Harcerski tworzą dhdh: Stanisław Czopowicz. Wiesław Jasiński, Anna Śnieżko, 

Adam Turula, Józef Wysocki. 

Obrady zakończyły się w niedzielę 2.04.89 ok. godz. 21. 
  

Tekst uchwały o zasadach współdziałania z innymi 

organizacjami podamy w następnym numerze. 

  

W dalszej części przedstawiamy listy sklerowane do 

I Walnego Zjazdu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej 

  

Do i-go Zjazdu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej 

Drodzy Delegaci ! 
Prawem rodziców jest wychowywać swoje dzieci zgodnie z własnym sumieniem 

i własnymi przekonaniami. Stowarzyszenia i organizacje wychowawcze mogą im jedynie 

w tym zadaniu pomagać. Dlatego cieszy mnie powstanie Waszej organizacji, gdyż wierzę, 

że wielu rodziców znajdzie w niej takiego właśnie sprzymierzeńca i pomocnika. Wychowujcie 

swoich członków na prawych ludzi t dobrych Polaków. Przed Wami trudne zadania, których 

nikt nie rozwiąże za Was. 
Walczyliśmy o pluralizm dla wszystkich, a więc także i dla Was. Dlatego wykorzys- 

tajcie szanse, które otworzyły się w wyniku negocjacji "okrągłego stołu”. Moim zadaniem 

było wywalczyć możliwości działania, Waszym jest nie zmarnować mojego trudu. Działajcie 

tak. by udowodnić swą przydatność w pluralistycznym społeczeństwie, spełniajcie własne 

arzenia i,pąkładane w Was nadzieje. 

PW obrad i zapewniam, że zawsze możecie liczyć na moją, przychylność 

two wią , który reprezentuję. 

i 
Lech Wałęsa 

  

    

 



Do Pierwszego Walnego Zjazdu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej 

Komisja Młodzieży Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ "Solidarność" 

Lechu Wałęsie przekazuje uczestnikom Zjazdu serdeczne pozdrowienia i życzenia dobrych 

obrad. ; 

Niezależne harcerstwo jest ruchem o dużym zakresie działania i niemałym już dorobku. 

Wymaga to uznania prawnego. Prawo nie może negować istotnych i pożytecznych zjawisk 

spotecznych, gdyż jest wówczas prawem złym. 
Popieramy zatem starania o stworzenie ram prawnych dla legalizacji ZHR i wszystkich 

organizacji harcerskich. Będziemy w tej sprawie robić co tylko można, niepokoi nas bowiem 

uparte utrzymywanie monopolu ZHP w przygotowywanej obecnie ustawie o stowarzyszeniach. 

Sądzimy,że Wasza harcerska służba wniesie w życie polskiej młodzieży wielkie i konieczne 

wartości tak dziś potrzebne naszemu społeczeństwu. 

Za Komisję 
Przewodniczący 

Prof. Paweł Czartoryski 

  

Związek Harcerstwa Polskiego Londyn, 28.03.1989 r. 

Naczelniotwo 

Do I-go Walnego Zjazdu . 
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej 

1 - 2 kwietnia 1989r. 
Gdańsk 

Drogie Druhny, Drodzy Druhowie ! 
Z radością przyjęliśmy Wasze oświadczenie z dn. 12 lutego 1989r. © utworzeniu nowej 

organizacji harcerskiej - Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Jest to konkretny dowód zjed- 

noczenia się wszystkich istniejących, niezależnych grup harcerskich w Kraju, które prowadzą 

autentyczną pracę wychowawczą w duchu tradycyjnych zasad polskiego harcerstwa i skautingu 

światowego. j i 

Związek Harcerstwa Polskiego działający na emigracji, nieprzerwanie prowadzi swoją pracę 

od okresu Drugiej Wojny Światowej. Łączą nas ideały zawarte w tradycyjnym Przyrzeczeniu 

ti Prawie Harcerskim oraz troska o wychowanie młodych pokoleń dla wolnej i niepodległej 

Polski. Przesyłamy Wam najserdeczniejsze życzenia pomyślnych obrad. Mamy nadzieję, 

że kontakty już nawiązane będą rozwijały się w dalszym wspólnym działaniu. 

Czuwaj ! 

Kazimierz Stepan, hm. Stanisław Berkieta, hm. 

Sekretarz Generalny ZHP Przewodniczący ZHP 

  

Pierwszy Walny Zjazd 
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej 

na ręce Przewodniczącego Zjazdu w Gdańsku 

Druhny i Druhowie, 
Z dumą i radością obserwowaliśmy Wasze zmagania o zachowanie Przyrzeczenia i Prawa 

Harcerskiego. Na Wasz pierwszy Zjazd przesyłam serdeczne życzenia, by w służbie Bogu 

i Polsce nie zabrakło Wam sił i poświęcenia; byście dalej pisali karty historii naszego Związku 

z tym samym umiłowaniem naszych ideałów, jak czyniły to pokolenia, które przed Wami 

dochowaty wierności naszym symbolom. 
Czuwaj ! 

Ryszard Kaczorowski 
Haromistrz 

  

Sopot, 31 marca 1989 

Drodzy Przyjaciele | 
Wasz Zjazd jest dowodem, że harcerstwo przetrwało - mimo wszystkich prób zawła- 

szczenia jego tradycji i zafałszowania jego tożsamości. Życzę Wam, by Wasz Związek 

Harcerstwa, noszący od dzić dumne imię Harcerstwa Rzeczypospolitej, kontynuował dzieło 

bohaterów "Kamieni na szaniec” i autora tej niezwykłej książki; ludzie, którzy chcieli praco- 

wać dla Polski I szykowali się do takich ról, umieli ginąć dla Niej, kiedy było trzeba; jak sam 

Aleksander Kamiński, w każdej gytuacji potrafili służyć Rzeczypospolitej wedle swych 

najlepszych sił i nigdy o Niej nie zwątpili Miejmy nadzieję, że idą lata dobrych ladzi, czas 

Rzeczypospolitej wolnej od gwałtu, wściekłości i nienawiści, czas dla ideałów, które zdołali 

ście przechować. 
Czuwajcie Druhowie nad nimi 

i nad przyszłą Rzeczpospolitą, 
która jest w Waszych rękach. 

+ 4 archiwum Stefan Bratkowski 

—| harcerskie.pl



2 inicjatywy Rzy Harcerzy Starszych Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego w Warszawie skierował do wszystkich instruktorów, którzy opuścili szeregi ZHP, a którym zależy na jędności Związku, zaproszenie do udziału w pracach zespotów problemowych Zjazdu. Treść proczenia ogłoszono w środkach masowego przekazu. We wniosku Rady Harcerzy Starszych wymieniano członków Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Dlatego też Komisja Organizacyjna ZHR odpowiedziała na to zaproszenie listem: s 

DRUHNY, DRUHOWIE - HARCERZE STARSI, 
Serdecznie dziękujemy Wam za podjęcie próby zaproszenia nas na odbywający się Zjazd Związku Harcerstwa Polakiego. Rozumiemy, że wynika to z Waszej otwartości oraz harcer- skiego braterstwa, które podzielamy. Nie stać było na te uczucia ani Rady Naczelnej ZHP, ani też tych delegatów na Zjazd, którzy wypaczyli Wasze intencje. 
Niestety, nie jesteśmy w stanie przyjąć zaproszenia Zjazdu w jego obecnej formie z następujących powodów: 
- zaproszenie dotyczy tylko tych, którzy opuścili ZHP. w Związku Harcerstwa Rzeczy- pospolitej znajdują się także ci, którzy nigdy w obecnym ZHP nie byli. Ich to zaproszenie nie dotyczy. 
-" zaprasza się nas tylko do udziału w spotkaniach komisji zjazdowych, nie dopuszczając na zebrania plenarne. Widzimy w tym chęć ograniczenia naszego dostępu do Zjazdu. - jesteśmy głęboko zainteresowani dyskusją nad jednością Harcerstwa jako ruchu spo- łecznego, jego podstawami ideowymi i wychowawczymi. Istnienie niezależnych, alterna- tywnych organizacji harcerskich w kraju jest faktem od wielu lat. Niezauważanie tego jest tak typowym brakiem rozwagi, skompromitowaną metodą "skoro się o czymś nie mówi, to tego nie ma", w której władze ZHP celowały przez tak długi czas. - w ten sposób wypaczona Wasza intencja staje się tylko typową akcją propagandową, w której nie możemy brać udziału. 
Jeszcze raz dziękujemy Wam za to zaproszenie, życząc Wam sukcesów w pracy harcerskiej, w walce o zapomniane w ZHP harcerskie ideały. 

CZUWAJ ! 
Komisja Organizacyjna 

Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Warszawa, dn. 30 marca 1989 r. 

Z EZICZCZCZEZ CZ CZ RZ CZCZCZCZRZCZSZCZZ RZZZZZIZ 
INFORMACJE BIEŻĄCE 

3* Tymczasowa Komisja Organizacyjna ZHR-Pomorze podaje do wiadomości, że 23.04.89 o godz. 11.00 w Auli Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się spot- kanie wszystkich instruktorów ZHR (delegatów na Zjazd) regionu Pomorze. 

  

3** Sprawy dotyczące ZHR prosimy załatwiać z przedstawicielami ZHR-Pomorze podczas dyżurów w punktach kontaktowych: 
- pokój 101 na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego, 
Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 55 
w poniedziałki i środy w godz. 15 - 19 
oraz 
w siedzibie Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego NSZZ "Solidarność" na terenie koścoioła św.Brygidy w Gdańsku 
w piątki w godz. 15 - 17. 

AZOAADZADADAAAZZZAZAZZAZOAZAZDZZODZADZDAZAZAZZZA 

OGŁOSZENIA 
, 3% 136 GDH organizuje turniej piłki ary: -dęjia W turnieju mogą brać udział reprezentacje drużyn lub środowisk zarówno ZHR jak i ZHP. DEAL : 5-10 osób do lat 21. Zgłoszenia kierować do Rafała Glazika tel. 25-03-22 lub Piotra "M o tel. 21-86-49 do dnia 26 etnia. 

praszamy 

Z CZCZ CZ CZ CZCZCZCZCZCZCZ SZCZ A ZAZAZZZSZJI 
Druhny i druhowie ! Przypominamy, że oczekujemy na wiadomości od Was, które chcecie zamieścić w Biuletynie. Nadsyłajcie n 4 nas informacje o organizowanych w Waszych drużynach imprezach, piszcie jeśli być może macie kłopoty i inni będą mogli Wam pomóc. W Biuletynie jest miejsce na ogłoszenia, propozycje i wszystkie inne sprawy interesujące drużyny I instruk- torów naszego środowiska. A więc czekamy, 

Redakcja 

  

  

+ takt z rędakc letynu Informacyjnego: 
GC Gdańsk, ui. Dywizjonu 303 90/26 

— htrrcyrskie:pt- ul. Lubawska 11/55 tel. 23-24-06


