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* II Zjazd Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej obradował w auli 

Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu od 9.00 w piątek 30. listopada 

do godz. 16. OO w niedzielę 2.grudnia br. Po sprawach 

proceduralnych, które zajęły pierwszą część pierwszego dnia, 

rozpoczęło się składanie sprawozdań przez ustępujące władze. 

Burziiwą dyskusję wywołało sprawozdanie Przewodniczącego ZHR hm. 

Tomasza Strzembosza, który odniósł się w nim do sytuacji całości 

harcerstwa w ciągu dwóch ostatnich lat. w wypowiedziach 

dyskutantó przewi jał się motyw jedności harcerstwa, stosunku 

ustępujących władz ZHR do tego problemu i możliwości jego 

rozwiązania. Różnice zdań pomiędzy osobami i środowiskami można 

streścić następująco: dla jednych ZHR to kwintesencja harcerstwa, 

"nie potrzeba nam niczego więcej, jeżeli mamy się z kimś łączyć, 

to na zasadzie luźnej federacji", dla innych "federacja owszem, 

ale są środowiska -.ZHP-1918, ZHP poza granicami Kraju/, od 

których niewiele nas różni; więc tu właściwsze byłoby 

zjednoczenie; jest to problem tak ważny, że nie można go pomi jać 

milczeniem". Zdecydowano się dyskusję nad kwestią jedności 

harcerstwa kontynuować następnego dnia, po czym ustępującym 

władzom udzielono absolutorium. Następnie delegaci rozeszli się 

do czterech komisji problemowych, zajmujących się przygotowaniem 

poprawek do Statutu. Dyskusje w tych komisjach umożliwi ły 

ostateczne przygotowanie wariantowych propozycji poprawek do 

SŁAŁUGW" ZNE, które następnego dnia przyjęto podczas obrad 

plenarnych większością 2/3 głosów. wprowadzono następujące 

zmiany: 
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kapelanów w porozumieniu z właściwą władzą kościelną; 

- wzedrzbusomo w rumie ZIE Urytana ze jęz Hera DU Uyen wie ji 

Harcerzy, wprowadzając jednocześnie Okręg, będący terytorialną 

jednostką organizacyjną Związku, posiadającą osobowość prawną, 
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łączący działające na jego terenie chorągiew harcerek,chorągiew 

harcerzy oraz koła przyjaciół harcerstwa i stanowiący ich 

zaplecze materialno — reprezentacyjne; 

—  iweatrnane momdiiiwowi uru jtwirywiarn= "m amm THE  rustiów 

programowo - metodycznych oraz związków drużyn; 

= zruseryuwnszowanu: stru wizzetl erorztei zyc $uwtnit po Mirona! zuj ot wór 

  

ZHR kierujące pracą Związku na płaszczyźnie zewnętrznej 

CPrzewodniczący, 2  Wiceprzewodniczących, Sekretarz Generalny, 

członkowie Naczelnictwa) oraz wewnętrznej CSkarbnik, Naczelniczka 

Harcerek „ Naczelnik Harcerzy), organem pracy Naczelników są 

Główne Kwatery. 

Tego zamego dnia zaprezentowali się kandydaci do władz naczelnych 

Związku i przeprowadzone zostały wybory. CWyniki — "GD" nr 9). 

W. niedzielę Zjazd przyjął szereg ważnych uchwał, w tym 

m.in. "Stanowisko w sprawie współpracy i zjednoczenia ruchu 

harcerskiego", w którym proponuje się utworzenie federacji 

organizacji harcerskich wychowu jących człowieka zgodnie z 

deklarowanymi ideałami, oraz  zozbowiązuje Radę Naczelną do 

powołania zespołu dla zbadania możliwości ż ewentualnego 

przygotowania organizacyjnego połączenia ZHR, ZHP 18 i ZHPpgk. 

Ostatni dzień Zjazdu poświęcony był wystąpieniom gości, śród 

których znaleźli się m.in. minister Edukacji Narodowej Henryk 

Samsonowicz i wiceprzewodniczący ZHP poza granicami Kraju hm. 

Zdzisław Kołodziejski. Mszę św. dla delegatów odprawił ks. bp hm. 

Adam Dyczkowski. ł 

+ Zjazd ZHP - 1918 „określany jako pierwszy od 1939 roku, XVIII 

zjazd ZHP” odbył się w dniach 1-2 grudnia w Małej Auli 

Politechniki Warszawskiej. Uczestniczyło w nim ok. 130 osób „nie 

wybierano delegatów, wszyscy haremistrze i podharemistrze byli 

uprawnieni do udziału w Zjeżdziee. Gościem Zjazdu byli m.in. 

Minister Edukacji Narodowej Henryk Samsonowicz i Przewodniczący 

ZHP poza granicami Kraju hm. Jacek Bernasiński. Ponieważ program 

Zjazdu nie przewidywał zmian w Statucie z 1936 roku, 

zkoncentrowano się na wyborach i ocenie sytuacji w ruchu 

harcerskim. Przewodniczącym ZHP-1918 został hm. Wojciech Hausner 

z Krakowa. W skład Rady Naczelnej weszli m.in. Kazimierz Wiatr i 

Małgorzata Rohleder z Krakowa, Jerzy Komorowski z Wrocławia i 

archiwum ; 
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Jerzy Mika z Opola. Aktywne w dyskusji środowisko warszawskie 

zdołało w RN umieścić zaledwie dwóch przedstawicieli: Pawła Lecha 

i Marcina Boroszkę. Kandydatury hm. Teresy Wilk i hm. Zbigniewa 

Wilka z Krakowa oraz hm. Piotra Szczypińskiego z Warszawy zostały 

zakwestionowane przez przedstawiciela Duszpasterstwa 

Harcerskiego, który argumentował to brakiem ślubu kościelnego ww 

instruktor ów. Takie postawienie sprawy wywołało burzliwą 

dyskusję. W proteście kilku instruktorów, w tym. hm. Jerzy 

Parzyński, hm. Wojciech Wróblewski i hm. Jerzy Bukowski z Krakowa 

złożyli mandaty delegatów. Zjazd zdecydował o utworzeniu komisji 

roboczej d/s rozmów z innymi organizacjami harcerskimi na temat 

zjednoczenia ruchu harcerskiego. 

* XXVIII Zjazd ZHP-1956 „Komisja Zjazdowa długo nie mogła się 

zdecydować czy ma to być Zjazd XXVIII, XI, czy może I- zakończył 

się w niedzielę 9. grudnia o godz. 15.00. W Bydgoszczy zebrało 

się ok. 370 delegatów, w tym dwóch księży, o czym z satysfakcją 

donosiła "Trybuna". Na sali wyróżniały się dwie grupy delegatów. 

które nie mog ły się odnaleźć w nowe j sytuacji: młodzi, 

niedoświadczeni drużynowi i harcerze starsi oraz przedstawiciele 

starego aparatu administracyjnego ZHP-56. Jeżeli do tego dodamy 

nieudaną ' organizację obrad Ćnp. plenarną dyskusję na temat 

Statutu, plenarne przeredagowywanie uchwał) oraz ogólny chaos 

koncepcji Cnp. 5 projektów statutu, to otrzymamy obraz tego 

Zjazdu. Mimo to po całodziennych, a także całoncenych obradach 

wypracowano nowy statut ZHP. Cechuje go wprawdzie wewnętrzna 

niespójność i pewna kompromisowość zawartych w nim sformułowań, 

ale i tak jest to najbardziej przełomowy dokument w powojennej 

historii ZHP. Po burzliwej debacie, w której niepoślednią rolę 

odegrał ustępujący Naczelnik Krzysztof Grzebyk Cdeklarujący się 

jako osoba niewierząca) wprowadzono zapis "wychowanie w ZHP 

opiera się na humanistycznych normach moralnych wywodzących się z 

uniwersalnych. kulturowych i etycznych wartości chrześci jaństwa 

l 7 uznając światopogląd za sprawę osobistą każdego członka 

Związku" oraz dwuwariantową rotę Przyrzeczenia Cz Bogiem i bez 

przepraszam za skrót) do wyboru przez składającego Przyrzeczenie. 

Wybrano także nowe władze, w tym Przewodniczącego — hm Stefana  
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Mirowskiego (współorganizator Szarych Szeregów, założyciel ich 
najmłodszego Pionu z "Zawiszaków", obecnie pozostający w 
konflikcie z b. Naczelnikiem Sz.Sz., przewodniczącym Krajowego 
Komitetu Odrodzenia ZHP hm. Stefanem Broniewskim  '"Orszą', 

"aczelnika - hm Ryszarda Pacławsklego (ostatnio z-ca Naczeinika 
4ac 

2HP-560, 10 cztonków Rady Naczelnej - w tym Adrian Jażdżewski z 
durca ZHP-56 Sopot - Cpozostałych 49 członków £N będzie wybranych 
w chorągwiach), Centralny Sąd Harcerski Gw Łym jego 
Przewodniczącą hm Marię Hrapowską z gdańskiego KIHAM oraz 
centralną Komi s ję Rewizyjną w skład której wszedł m.in. komendant 

Hufca ZHP-56 Gdynia Maciej Paczkowski. 

w zjeździe uczestniczył oficjalny przedstawiciel WOSM Domi ni que 

Benard, który podkreślając konieczność rerorm wewnętrz Związku, 

odniósł się z wielką życzliwością do starań ZHP o przyjęcie do 

światowego Siura Skautowego. 

a Obozownictwa Pomorskiei Chorągwi ZHR zwraca Się z > = 
e 

zanie planowanych w grudniu i LU 

uprzejmą prośbą o pisemne zgła: 

-ULYM zimowisk. Informacje zawisrające numer i nazwę drużyny 

orZzanizującej z1mowiSsko, imith, nazwisko, adres i telefon 
<amendanta, miejsce adres 1 czas trwania oraz przewidywaną 

ość uczestników i kadry powinny za pośrednictwem hufców trarić 
- 

p»
 

do nm. Jacka Zauchy, Sdynia, ul. Migały 29/13, tel. 20-02-51. 
rermn zgłaszania upływa 19 grudnia. 

= Komencia Fomorskiej Chorągwi ZAR chce zatrudnić księgową --aqgo/ 

s500v chętne proszone są o skontaktowanie się z komendantem nm. 

  

Maclejem Karmolińskim, tei. 20-70-80. 
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