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hm Stanisława Cichosz-Staszałek 
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| ri 1946rok 
(na Dzień Myśli Braterskiej-22 Lutego 

-apel do dawnych harcerek ) 

APEL 

Hej! Wszystkie siostry harcerki! Słyszycie? 

W Dniu tym wszystkie ozwijcie się na nowo! 

Minęła noc straszna! — Dziś w wolności świcie 

Uściśnijcie swe dłonie — ale dziarsko! Zdrowo! 

Niech się w tym uścisku bratnim cała gorycz zdusi, 

Jaka nam po strasznej niewoli została, 

Bo nawet w naturze cisza po burzy przyjść musi 

I roztoczyć się na wszystkie lądy, morza, Sioła, 

Odnajdźmy się w tej ciszy i stańmy do pracy 

W przerzedzonych szeregach, w dni ciężkie, w dni próby, 

Byśmy tę wolność, za którą płacili rodacy 

Życiem własnym, krwią świętą — chroniły od zguby. 

Nie mówmy wobec młodszych o naszej starości, 

Lub o tym, że myśmy się już odsłużyły — 

Przeciwnie! Wraz z nimi w bój przeciw podłości 

Pójdźmy zgodnie i trwajmy do.zwycięstwa chwili! 

Aż wreszcie, to ziemskie ogromne kolisko 

Otoczymy miłością, serc naszych łańcuchem, 

I takie wskażem światło, co nie tylko blisko, 

Lecz wszędzie świecić i grzać będzie 

I zwyciężać duchem! 

F archiwum 
2) harcerskie.pl  



HARCERSKA SŁUŻBA EKO LOGICZNA 

Puszcza Fozienicka 
W naszym kraju jest wiele regionów, które uparcie depczemy w nan szych harcerskich wędrówkach. Na terenie działania naszej chorągwi między Warszawą, ziemią lubelską a Górami Świętokrzyskimi, znajduje się Puszcza Kozienicka, Uroki tej ziemi z pewnością doskonale znają harcerze Pionek, które to miasto znajduje się w centrum niegdysiej- szej puszczy, 
Puszcza Kozienicka stanowi jeden z większych obszarów leśnych Polski Centralnej, W bogatej historii puszczy nie brak żadnego ze znacznych momentów dziejowych Folski: w okresie średniowiecza — napa- dy tatarskie i jaćwieskie, polowania króla Jagiełły, rozkwit Złotego Wieku w twórczości Jana Kochanowskiego, zniszczenia potopu szwedz= kiego i zwycięskie pochody Stefana Czarnieckiego. Także powstania — listopadowe i styczniowe odbiły się tu głośnym echem, W czasie I wo j= ny światowej prowadziła tu walki I Brygada Legionów Polskich, a we wrześniu 1939r,- armia "Prusy", Wczasie okupacji hitlerowskiej Pusz- cza Kozienicka dawała schronienie licznym oddziałom partyzanckim, Olbrzymie straty przyniosła II wojna światowa, w czasie której oku= pant maksymalnie starał się wyeksploatować miejscowe lasy, Po wojnie lńdność i władze leśne potrzebowały znacznych ilości drewna do odbu= dowy zniszczeń wojennych. Inwestycje ostatnich lat stały się najwię- kszym zagrożeniem dla puszczy i mocno nadszarpnęły jej stabilizację biologiczną. Budowa elektrowni "Kozienice" „rozbudowa zakładów "Pro- nit", budowa elektrociepłowni "Radom", rozwój miast, zatrucia wód powierzchniowych i powietrza, to wszystko złożyło się na wynisgzcze= nie puszczy, A i na tym nie koniec, Wielkim zagrożeniem i niebezpie- czeństwem są projekty eksploatacji złóż węgla brunatnego w okolicach Jastrzębskiej Dąbrowy i Bobrowni ków. Otmiżający się poziom wód grun- towych stanowi również poważne zagrożenie, które niestety stale rośm nie, Kozienicki Park Krajobrazowy powołany dG życia dn. 28.06.1983r. ma chronić przyrodę puszczy, Znajdujące się w jego obrębie rezerwaty chronić mają fragmenty drzewostanów naturalnego pochodzenia, a zwła- szcza specyficzne dla puszczy zbiorowiska jodłowo=dę bowe, poszcze — gólne gatunki roślin i zwierząt oraz całe ekosystemy. Świat zwierzę— cy puszczy, nie tak bogaty E dawniej, reprezentują dziś: jelenie, daniele, łosie oraz sarny. rdzo licznie występują dziki. Spotkać też można pojedyńcze wilki, Pospolicie występują lisy, rzadziej bor- suki, kuny, łasice, Licznie też żyją tu różne gatunki płazów i gadów; m.in..żyje tu rzadki w Eolsce żółw błotny. Na terenie Possczy Kozie- nickiej żyje ok.200 gatunków ptaków, które reprezentują: czarne  bo= ciany, żurawie, trzmielojady i wiele innych. Szata roślinna puszczy . jest typowa tylko dla tego miejsca, 

|Przecinają się tu granice wielu ważnych tzw. lasotwórczych gatunków drzew: jodły; buka i jaworu. Rośnie też tu wiele  rośm 
lin chronionych jak: paprotka zwyczajna, orlik pospolity, lilia złotogłów, kosa= 
ciec syberyjski, sasanki oraz rośliny. 
rzadkie w środkowej Polsce jak: zimoziół 
północny, zimośliwka jajowata: i inne. 
Zachęcamy do zwiedzenia tej puszczy, ponieważ jest to jeden z nielicznych 
już reliktów "przyrody w naszym kraju. 

  
wywierzę, że Bóg dał nam ten świat, 

żebyśmy byli szczęśliwi”. (Baden Powell) 

ś je świata, a w W ciszy leśnej ... rozważam, Przedziwne są dzieje Św * 
nim Ek eee na co dzień jak wiele jest strachu aj 
ku. niepokoju człowieka przed człowiekiem. Ty i ja, każdy pragn 
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iebie samego", Dlaczego tak się dzieje? © E 
.. Z less - Paca raz przypomni nam, że jesteśmy wezwani mocą 
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ieki na drodze swojego życia. Jak: o uczynić w ty a h 
eżaci aoiokeż? Zastanów się! ogier unowego” pełnego Zrozu 

ieni dy o człowieku w świetle jego Stwórcy, i i ś 
SEA pęt, A bać się człowieka, majacego w głowie ac" 

pięść" (Hebbel), to jak usprawiedliwiony jest strach przed ludźmi 
aFólacznć całym arsenałem czołgów, bomb atomowych i rakiet. Czy c 
siaj oni decydują o losach mieszkańców naszej ziemi, o moim a u 

Gdy mistrza chińskiego oprpwadzano po mieście zniszczonym a. 
siańiów Sio i pytano, czy widział kiedyś na: wstrząsający 0 
r z i dpowiedział: "Owszem, ruiny człowie . ra "Boża uk daleko odeszliśmy od Ciebie ... rniny naszych Ze 
Mamy dużo pytań, wątpliwości, : esa do drugich. Ja yć? 
D] i nienawiści wśród zi? * ć 

A aa ać Be > Odwagi ... Jestem z wami” - Jezua nw 
staje razem ze mną naprzeciw rzeczywistości e ao z 
sią | i Życi - zego szczęścia, się Drogą, Prawdą i życiem nas - x zaaoście 

a j i i Was: "Bóg wam pomoże*, r kończył swoje listy kierowane do Wa E PE Oc 

ń 5 je myśli wierząc, że Wy Drodzy Harcer: H ». 
Sowieiazić PEM MÓRG) pielgrzymowania w "duchu „a „riekeakyizzjwpę! 
6 i jaki iść i j kami i radości - ka jakim jest, iść z nim, z jego smut : 
a mieni oda źródło własnego szczęścia, Czuwajcie, aby innym z 

Wami było dobrze. Bądźcie szczęśliwi! ZW R aż 
"Prawdziwe szczęście polega na czynieniu dobrze wokó : i, 

"Nie martwcie się o własne szczęście — ono przyjdzie samo, gdy ty 
obdarzycie innych radością"*(Baden Powell), 

ą 

Wasz Przyjaciel 

kapelan Hufca Świętokrzyskiego 
ks. Dariusz Stańczyk 

Listy Skauta = 

Na pytania i problemy religijno-moralne i nie tylko, możesz uzys 
odpowiedź drogą korespondencji, pisząc na adres: 

Ks. Dariusz Stańczyk 

il. Wileńska 33 

26-110 Skarżysko-Kam, 

tel. 53-17-30  



MODLITWA BARCERSKA 

Boże, Ty widzisz, że życie nasze całe, poświęcić chcemy 

służbie dla Ciebie i dla narodu. 

Umocnij więc wolę naszą, uświęć i pobłogosław 

każdy czyn podjęty wspólną pracą. 

Przybliż szczęście drogiej nam ziemi, 

niech wysiłki ojców 

Jej niepodległości, 

iż krwią rozpoczęte 

zakończyć mamy» 

Dla siebie o pomoc; 

naszych , którzy w obronie 

życie swe oddawali — przypominają nam, 

dzieło , my trudami życia codziennego 

dla Polski o rozkwit i szczęście — 

prosimy Cię Panie! 

—- "RĄCIK MŁODYCH TALENTÓW" 

Czy nie możesz obdarzyć mnie 

choć malutką cząstką przyjaźni ? 

Maleńką jak ziarno zboża. 

Proszę Cię o tak niewiele 

Lecz gdy zechcesz mi to ofiarować 

Podziękuję Ci za to mą przyjaźnią 

Więc proszę Cię o nią 

I o zrozumienie tegop 

Że jest mi teraz potrzebny ktoś, 

Kto by mnie zrozugniał, 

Nie mogę płakać i tęsknić 

Nie mogę marzyć i łkać 

Bo wierzę w Twą miłość,o Borze! 

I wierzę , że możesz mi ją dać! 

Tak małą kropelkę, ń 
By szczęście mogło choć przez chwilę 

Gdzieś w głębi we mnie trwać, 

"BIAŁA" 

Prosimy o nadsyłanie swoich uwag o wierszach zamieszczonych 

w "Kąciku Młodych Talentów" , a także o przysyłanie utworów, 

które chcielibyście opublikować w "WATRZE*, Redakcja zapew- 

nia pełną dyskrecję. 

archiwum 

miechnij 5zę i 
Wyprawa przedziera się przez 
afrykański busz. Słychać dud- 
nienie tam-tamu, Skauci do- 
chodzą do wioski, 
-Co się stało?- pyta drużyno= 
wy. 

—Nie ma wody!- odpowiada  tu- 
bylec 

-I wywołujesz deszcz? 
lie, hydraulika z sąsiedniej 
wioski, by sprawdził wodo — 
ciąg. 

... —=— 

Na obozie harcerz opowiada 
przygody z warty nocnej? 
+++1 wyobraźcie sobie, było 
tak ciemno, że kiedy zapali- 
łem zapałkę, musiałem natych= 
miast zapalić drugą, żeby zo- 
baczyć, czy ta pierwsza się 
pali, 

se pam am 

Harcerz na obozie podczas 
LECHU CZUWĄJ ? obiadu:- Albo mi się zdaje, 

8 albo tę zupę rzeczywiście 
Z czuć mydłem. .» 

| ] Ę _Zdawało ci się! Ona tylko 
lekko zalatuje naftą!   

  
CDaNiĘ 1990 04 21 DMAJEĘ wuączesna  ULCIOWOWA | ż 

nim sza wę 

Z obozowego rozkładu dnia: "Po południu — kąpiel; gdyby po południu 

padało, kąpiel odbędzie się przed południem, " 

——=— 0 ... 

Ww czasie nocnego alarma na obozie: 

-Tomek, dlaczego te spodnie są takie dziwne?! 

„Ściągaj, batwanie, to przecież mój pulower! 

..e 

-Założyłem się, że w czasie obozu przez osiem dni nie będę jadł 

i przez osiem nocy nie będę spał, 
-I udało ci się wy ? 
Pewnie! Spałem w dzień, a jadłem w nocy! 

ma zm ad. == 

-Druchu drużynowy, mucha mi wpadła do zupy! 

_Nie rób tragedii,całej menażki ci przecież nie zje! 

=== <ei „zaa 

Na wycieczce przy przechodzeniu nad brzegiem wysokiego urwiska, 
zastępowy woła do harcerza, niosącego wypchany plecaki 
-Tylko uważaj, niesiesz jedzenie dla całego zastępu!  



m Tymczasem przenoś mą duszę utęSsk 

do tych pagórków leśnych (..+) 

nQ 
Taką Litwę opisywał Adam Mickiewicz w roku 1838, Gdy opisywał 

ni zajazd na Litwie" , mylił się jednak nasz wieszcz, Ostatni z 

na Litwie dokonał się dziś, Jakże inaczej wygląda Litwa dzić — poora- 

na gąsiennicami sowieckich czołgów, zasłana łuskami wystrzelonych 

nabojów, zachlapana krwią niewinnych ludzi, ludzie ci giną dlatego ;, 

że chcą być wolni, że chcą wyrwać się spod ręki moskiewskiego cie - 

miężcy. My przeżywaliśmy podobne chwile w grudniu roku 70 i 81, 

Na naszych ulicach również były czołgi, do nas również strzelano, 

Dlatego nie możemy być obojętni. Zmusza nas do tego nie tylko poczu 

cie człowieczeństwa, ale nasze prawo. Dzisiaj wojska rosyjskie krwa= 

wo pacyfikują Litwę, jutro mogą ruszyć na inne narody, a pojutrze... 

Musimy im pomóc! - Możemy im pomóc! Krew, leki — to jest to, co może- 

my im dać, i na co oni czekają, Gołosłowne poparcie nic nie daje, 

Harcerki i harcerze ZHR — pomóżmy LITWIE!!! 

ów, Jarosław Hakenberg 

C | ż zwa f. 
ro dłuższej przerwie znowu trafia do Waszych rąk "*WATRA* „ Jest to 

nie tylko pierwszy numer w tym roku, ale równocześnie pierwszy numer 

redagowany przez całkiem nowy zespół, Stanowią go młodzi ludzie, któ- 

rzy po raz pierwszy spotkali się z tą pracą, Prosimy więc © przym — 

knięcie oka na ewentualne błędy, i o nadsyłanie listów z uwagami czy 

spostrzeżeniami na temat naszej pracy, Nie mając żadnego doświadcze— 

nia, zdajemy sobie sprawę, ,że nie poradzimy sobie bez Waszej pomocy. 

Dlatego poszukujemy ludzi chętnych do współpracy, z terenu całej 

Polski, Jeśli chcecie, aby Wasze prace stały się znane, przyślijcie 

je do "nas! Chętnie zamieścimy je w naszej gazecie, Zapraszamy także 

do polemiki na naszych łamach, Coś wam się nie podoba? Z czymś się 

nie zgadzacie? Napiszcie! 

Nasz adres znajduje się w stopce redakcyjnej, Mamy nadzieję, że 

"WATRA" stanie się gazetą tworzoną przez Was, dla Was, 

Z serdecznymi życzeniami 

Redakcja 

archiwum 
harcerskie.pl 

WIADOMOŚCI UR 
RECO GUNNAR 

1 
Źwiązek Harcerstwa Rzeczypospolitej 

Komenda Chorągwi Małopolskiej 

ZĘDOWE 

10 czeńwiec 1990r, 
Stalowa Wola 9%0-06—10 

Rozkaz L. 5/90 
Starszyzna, 
Na wniosek Komisji Instruktorskiej przyznaję stopień przewodniczki 
i przewodnika dh, dh. 
Agnieszce Stańczyk 
Ryszardowi Hano a 
Norbertowi Mastalerzowi 
Piotrowi Proszowskiemu 
Henrykowi Skrzeszewskiemu 

Stalowa Wola) 
Przemyśl) 
Tarnobrzeg) 
Stalowa Wola 
Stalowa Wola 

W trybie weryfikacji przyznaję stopnie: 
h - Barcerza Orlego dh, . 

Tomaszowi Boratyński emu 
Ryszardowi Hano 
Barcerza i Harcerki Rzeczypospolitej dh. dh, 
Annie Barańskiej 
Jolancie: Gawrylak 
Tamarze Strzałkowskiej 
Beacie Stefaniak 
Annie Wróblewskiej 
Tomaszowi Qawrylakowi 
Andrzejowi Hukowi 
Tomaszowi Karwatowi 
Andrzejowi Małyszowi 
Andrzejowi Szorniakowi 
Rafałowi Wnukowi 

Mianuję komendantami obozów dh. 
Pawła Szumskiego j 
phm Tomasza Gawrylaka 
pwd Artura Mąmcarza 
Pawła Karczą 
pwd Andrzeja Małysza 
pwd Janusza Kowalczyka 
Piotra Jadownickiego 
pwd Piotra Proszowskiego 
pwd Henryka Skrzeszewskiego 
pwd Agnieszkę Stańczyk 
pwd Wiesława Sakowskiego 
pwd Jana Furgałę 
pwd Beatę Hypiak 
Joannę Sikorską 
Henryka Grzywkę 
Tomasza Batwkńskiego 
pwd Wojciecha Stefaniaka 

Sprawy organizacyjne 

dh. . 
Pawła Wężyka 
pwd Miłosza Trukawkę 
pwd Norberta Mastalerza 
Janusza Więcława 
phm Andrzeja Huka 
pwd Krzysztofa Sokołowskiego 

' Krzysztofa Wilkołowskiego 
Piotra Konderę 
phm Tomasza Karwata 
phm Annę raza . 
Agnieszkę Skowrońską 
phm Tamarę Strzałkowską 
pwd Annę Poniatowską 
Jarosława Dziedzica 
pwd Ryszarda Sadzę 
Beatę Stefaniak 

4.1. Powołuję ks. hm Wojciecha Pietrzaka SAC w skład Komendy Cho- 
rągwi i mianuję go Pełnomocnikiem Komendanta Chorągwi na 
teren Lubelszczyzny» 

4.2. Przyjmuję w skład Chorągwi 
Harcerek, 

Małopolskiej Lubelski Hufiec 

Podsumowanie Akcji Letniej odbędzie się w pierwszej połowie paź 

dziernika w Lublinie dla hufców lubelskich, w Stalowej Woli dla 

Hufca Harcerek i Harcerzy w Stalowej Woli, w Kielcach dla Świę to- 

krzyskiego Hufca Harcerek i Harcerzy.  



=] 

Konkretne terminy zostaną ustalone w porozumieniu z poszczególnymi 

Hufcami, 

CZUWAJ ! 
Komendant Chorągwi 
/-/ Józef Mitka hm, 

Nr 2 
ónia 1990r, 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 09 wrze! 

Soowado Chorągwi Małopolskiej Stalowa Wola 98-09-09 

Rozkaz L. 6/90 

. litej. 
1. Przygotowanie do II Zjazdu Związku Harcerstwa Rzeczypospo 

<zwóe z Uchwałą Rady Naczelnej ZER z dn.02.09.90r, Chorągiew 

nasza podzielona została na dwa okręgi wyborcze: 

nr 7 Lubelszczyzna - obejmuje następujące hufce: 

: - lubelski Hufiec Harcerek 
- Iubelski Hufiec Harcerzy "Baszta" 
_ Lubelski Hufiec Harcerzy zbie oz ; BJ 

8 Pozostała część Chorągwi Małopolskiej - obejmująca e: 

> - Hufiec weesóny i Harcerek z siedzibą w Stalowej Woli 

- Świętokrzyski Hufiec Harcerek i Harcerzy. 

W związku z powyższym podziałem, mianuję następujące Komisje 

Wyborcze: 3 
dla okręgu nr T: 

- R Wojeiech Pietrzak przewodniczący 

- pwd. Andrzej Małysz członek 

_ pwd. Janusz Kowalczyk członek 

dla o nr 8: E 

.- Krzysztof Mika przewodniczący 

- phm, Andrzej Pruś wa 

- pwd, Jan Furgała - członć ; 

tdztorawcji wyborcze odbędą się w następujących terminach: 

dla okręgu nr 7 = 03.10.1990r. 

dla okręgu nr 8 - 07.10.1990r. 

„ Udzielam urlopu dh. dh. 

ę — pea Zarwiaka pwd Krzysztof Tarnowski 

pwd Irena Lewandowska phm Jolanta Wajda 

hm Agata Osóbka pwd Ryszard Wojnar 

phm Jacek Morawski j 

3, Stwierdzam, że do grona instruktorów - uczestników należą: ' 

Andrzej Zapałowski ; 

Janusz Nosek 
Andrzej Szarnak czUWwAJ! 

Komendant Chorągwi 
/-/ Józef Mitka hm, 

Nr 3. = 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 04 Ie EE z” 

Komenda Chorągwi Małopolskiej Dębica %90-11- 

Rozkaz L. 7/90 
kT Starszyzna. 4 ź A ka" 

Na awake Komisji Instruktorskiej przyznaję stopień przewoćni 

czki rzewodnika dh. dh.: z j 

B Acie Oiesielskiej : /Skarżysko-Kamienna/ 

Katarzynie Osiakowskiej /Skarżysko-Kamienna/ 

Romanowi Białkowi /Skarżysko-Kamienna/ 
Piotrowi Jadownickiemu /vublinf 
Pawłowi Mostrągowi Lablin/ 

archiwum 
harcerskie.pl 

2. 

Pawłowi Wężykowi /Skarżysko-Kamienna/ 
Januszowi Więcławowi /Leżajsk/ 

W trybie weryfikacji przyznaję stopnie: 
- Pionierki: 

Beacie Ciesielskiej 
Ówika: 
Pawłowi Wężykowi 
Wędrowniczki: 
Katarzynie Osiakowskiej 
Harcerza Orlego: 
Romanowi Białkowi, 

3. Sprawy organizacyjne, 
Zwalniam z funkcji Hufcowego Świętokrzyskiego Hufca Harcerek i 
Harcerzy dh. pwd.. Ryszarda Sadzę i dziękuję Mu za dotychczasową 
pracę, 
Mianuję p.o, Hufcowego dh. pwd, Romana Białka, 

Powołuję Podkomisje do przeprowadzania prób i weryfikacji na sto 
pień przewodnika dlaż 
- Świętokrzyskiego Hufca Harcerek i Harcerzy w składzie: 

hm. Agata Osóbka - przewodnicząca 
hm, Henryk Grzywka — członek 
hm, Krzysztof Mika - członek 
phm. Andrzej Pruś  -członek 
phm. Marek Różycki — członek 
Lubelskich Hufców Harcerzy "Baszta" i "Rzymska Jedynka" w skła- 
dzie: 
hm. Wojciech Pietrzak - przewodniczący 
hm, Krzysztof Sieradzki — członek 
phm. Rafał Wnuk — członek 
Lubelskiego Hufca Harcerek w składzie: 
phm. Jolanta Gawrylak — przewodnicząca 
phm, Tamara Strzałkowska - członek 
phm. Beata Stefaniak - członek 

CZUWAJ! 
Komendant Chorągwi 
/-/ Józef Mitka hm. 

ZASADY DZIAŁANIA 

KOMISJI POROZUMIEWAWCZEJ 
ORGANIZACJI HARCERSKICH 

Komisja jest fortm współpracy organizacji harcerskich: 
- realizujących w swej pracy wartości wychowawcze polskiego har- 
cerstwa wyrażone w Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim 
- kontynuujących tradycje ideowe , zasady programowe, metodyczne 
działającego nieskrępowanie w latach 1918-39 Związku Harcerstwa 
Polskiego 
- twórczo rozwijających dorobek harcerskich organizacji konspira- 
cyjnych działających w latach II wojny światowej oraz niezależnych 
środowisk harcerskich działających po 1944 w ZHP i poza nią 
- zachowujących zgodność między deklarowanymi zasadami ideowymi a 
praktyką działania organizacji, 

$2. Podstawową zasadą działania Komisji jest całkowita dobrowolność 
uczestniczenia w jej pracach przez pełną równoprawność reprezen- 
towanych w niej organizacji,  



$3. Dla realizacji swych celów programowych organizacje te czerpią 
z całego dorobku polskiego harcerstwa i w związku z tym w pracy 
tej z. prawo wykorzystywania tradycyjnych odznak i symboli har- 
cerskich, 

$4, Cele działania Komisji: 
aan form współpracy organizacji reprezentowanych 
w O s . 

2. Występowanie w imieniu wszystkich organizacji reprezentowanych 
w Komisji wobec innych organizacji, instytucji i środowisk w kra- 
ju i zagranicą, na zasadach określonych poniżej, 
3. Podejmowanie działań służących pomocą całemu ruchowi harcer= 
skiemu w realizacji jego zadań i propagowanie w społeczeństwie 
ideałów harcerskich, 
Struktura i formy pracy Komisji: 
1. Każdą z organizacji - członka Komisji reprezentuje w posie — 
dzeniach Komisji 2 stałych uczestników - delegatów, Delegaci 
powoływani i odwoływani są przez władze każdej z organizacji, 
Władze powołane do mianowania delegatów mogą wyznaczyć 2 zastęp 
ców delegatów, którzy uczestniczą w obradach Komisji w razie nie 
obecności delegatów, 
2, Za zgodą wszystkich członków Komisji w jej pracach uczestni 
czyć mogą obserwatorzy lub przedstawiciele delegowani przez orga 
nizacje harcerskie lub skautowe nie będące członkami Komisji, 
Obserwatorzy i przedstawiciele posiadają w Komisji prawa głosu 
stanowiącego. 
3. Spotkania Komisji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej 
jednak niż raz na kwartał oraz na żądanie każdej z organizacji — 
członków Komisji, w terminie nie późniejszym niż 14 dni, 
4. Posiedzeniom Komisji przewodniczą kolejno przedstawiciele 
wszystkich organizacji - członków Komisji, 
5, Komisja może powołać sekretariat. Sposób jego powołania, skład 
i zasady działania muszą zostać zaakceptowane przez władze wszys— 
tkich organizacji tworzących Komisję, 
6, Frzedmiotem uchwał. podejmowanych przez Komisję mogą być jedy- 
nie sprawy zgłoszone przez delegatów w imieniu reprezentowanych 
przez nich organizacji, oraz sprawy zgłoszone do Komisji przez 
inne organizacje, instytucje i Środowiska, 
7. Komisja może powoływać doraźne zespoły problemowe, których 
skład, zakres i czas działania muszą być każdorazowo uzgadniane, 
8, Wszystkie uchwały Komisji podejmowane są jednomyślnie, 
9. Przy podejmowaniu uchwał delegaci każdej organizacji dysponują 
jednym głosem, 
10, Uchwały Komisji muszą być ratyfikowane przez władze wszyst= 
kich organizacji - członków Komisji w terminie nie późniejszym 
niż 14 dni, O ile w ciągu 14 dni władze poszczególnych organiza= 
cji nie zgłoszą sprzeciwu wobec projektu uchwały, nabiera ona 
mocy obowiązującej i może być ogłoszona w imieniu Komisji, 
11. Jeśli władze choćby jednej organizacji - członka Komisji 
odmówią ratyfikowania uchwały, nie może być oma przedstawiona 
jako stanowisko Komisji, może być natomiast wspólnym dokumentem 
zainteresowanych organizacji, 
12. Skład Komisji może być poszerzony o przedstawicieli nowej 
organizacji za zgodą wszystkich , tworzących Ją dotąd organizacji. 
13, Na wniosek dwóch organizacji — członków Komisji istnieje moż- 
liwość wykluczenia z Komisji delegatów organizacji, która nie 
przestrzega przyjętych zasad współpracy. 
14. Decyzję wykluczenia z Komisji podejmuje się na specjalnym 
posiedzeniu Komisji, w obecności delegatów wszystkich członków 
Komisji, W głosowaniu nie uczestniczy organizacja, której doty= 
czy wniosek o wykluczenie, 
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Uchwały II Zjazdm Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, 

Uchwała nr 1 
II Zjazd ZER widząc konieczność wspólnych skoordynowanych działań 

organizacji harcerskich podejmuje r: dwie uchwałyż 
II Zjazd ZHR w nawiązaniu do Uchwał Zjazdu ZHR potwierdza swoją 

chęć współpracy ze wszystkimi organizacjami harcerskimi i skautowymi, 
z którymi wiążą go wspólne ideały i praktyka wychowawcza. Wyrazem 
naszych dążeń powinna stać się Federacja wszystkich organizacji har- 
cerskich, które uznając idee zawarte w tradycyjnym Prawie i Przyrze- 
czeniu wychowują człowieka zgodnie z deklarowanymi ideałami, 

Federacja ma być związkiem suwerennych organizacji cedujących na 
władze Federacji część swoich praw (zawartych w oddzielnej umowie) , 

  

„Celem Federacji byłoby stworzenie wspólnej reprezentacji harcerstwa 
polskiego wobec społeczeństwa, władz kościelnych i państwowych oraz 
światowego skautingu i innych organizacji międzynarcdiowych na zasa= 
dach wzajemnej lojalności, Federacja ta ma być harcerskim lobby stwa- 
rzającym sprzyjający klimat dla harcerstwa w Polsce, 

Pierwszym krokiem na tej drodze może być stworzenie wspólnego dla 
wszystkich hazcerskich organizacji Porozumienia będącego miejscem 
wymiany poglądów i xoordynacji wspólnych działań, Wydaje nam się, że 
w ten sposób przyczynimy się do realizacji ideału jedności polskiego 
harcerstwa, 

Kie widząc różnic ideowych pomiędzy ZAP poza Granicami Kraju, ZAP 
r. zał, 1918 a ZHR dostrzegamy szansę zbudowania jedności organiza= 
cyjnej trzech wymienionych Związków, 

Nie przesądzając sprawy z góry, chcemy stworzyć warunki do zbadania 
możliwości i ewentualnego przygotowania organizacyjnego połączenia 
naszych Związków, Dlatego II Zjazd ZHR zobowiązuje Radę Naczelną ZHR 
do powołania do dnia 3 stycznia 1991 r. zespołu, który zrealizuje 
powyższe zadanie, * 

Uważamy, że żadna z organizacji harcerskich nie ma prawa do przypi-— 
sywania sobie wyłączności w reprezentowaniu polskiego ruchu harcer- 
skiego i posługiwaniu się nazwą, tradycjami i atrybutami przedwojen- 
nego ZHP oraz traktowania się jako jedynego spadkobiercy tej organi 
zacji, Pełne odrodzenie ZHP może nastąpić jedynie w w miku połączenia 
wfeiłków wszystkich zainteresowanych organizacji i środowisk harcer- 
skich, łącznie z kontynuowaniem ciągłości organizacyjnej ZHP poza 
Granicami Kraju, 

Uchwała nr 2 
II Zjazd ZAR zobowiązuje Przewodniczącego Związku do sformułowania 

i opublikowania (w terminie do Końca lutego 1991r,) dokumentu precy= 
zującego ideał wychowawczy oraz założenia programowe ZHR, 

Zobowiązuje Naczelniczkę Harcerek i Naczelnika Harcerzy do natych= 
miastowego podjęcia prac prowadzących do wypracowania programu wycho- 
wawczego Organizacji Harcerek i Organizacji Harcerzy, 

Uchwała nr 3 . 
II Zjazd ZHR zobowiązuje Naczelnictwo do przesłania delegatom Zjazdu 

wszystkich uchwał podjętych w czasie jego trwania w ciągu 30 dni od 
daty zamknięcia obrad. r 

Uchwała nr 4 
II Zjazd ZHR pragnie uczcić osiemdziesiątą rocznicę powstania pols= 

kiego ruchu skautowo-harcerskiego, która przypada na rok 1991, posta 
nawia ufundować do katedry we Lwowie, do miejsca naszych korzeni, 
pamiątkową tablicę poświęconą Oldze i Andrzejowi Małkowskim, 
Zapraszamy do współudziału wszystkie harcerskie organizacje» 

Uchwała nr 5 
II Walny zobowiązuje władze naczelne do jak najszybszego zorganizo- 

wania pisma instruktorskiego, wspieranego w początkowym okresie swego 
istnienia , mocą urzędu Władz llaczelnych ZHR,  



Pismo to służyłoby nade wszystko wymianie myśli programowych, Ste 
nowić powinno także arenę przedstawiania różnorakich wniosków formażć nych czy konfrontacji poglądów zarówno na ogólne tematy wychowaw zey 
jak i na sprawy bieżące, 

Uchwała nr 6 
Delegaci II Zjazdu ZHR z sympatią odnoszą się do procesu tworze nia się organizacji skautowych mniejszości narodowych na terenie RP; Mamy nadzieję, że współpraca na codzień i wspólne obcowanie pogłębiś tradycyjne skautowe braterstwo, 

Uchwała nr 7 8 E | Wobec toczącej się w naszej Ojczyźnie kampanii, w której kwestio nuje się prawo do życia dzieci poczętych, oświadczamy, że jednozna« cznie opowiadamy się za ochroną życia od momentu poczęcia, Stanowisko to jest RA przyjęcia przez nas etyki chrześcia jańskiej jako podstawy działalności wychowawczej, 
Uchwała nr 8 

II Zjazd ZHR zobowiązuje Radę Naczelną ZHR w terminie do 30 kwiet- nia 199lr,, do opracowania regulaminów związanych z wprowadzeniem w Związku kategorii członków współdziałających, 

Władze ZHR wybrane na II Zjeździe Związku 

Przewodniczący ZHR „ hm Tomasz Strzembosz 
Naczelniczka Harcerek hm Bogusława Pasieka-Butkiewicz Naczelnik Harcerzy hm Tomasz Maracewicz ; 

Rada Naczelna 

phm Agata Bąk phm Ryszard Kandzora hm Michał Rzepiak hm Ryszard Brykowski hm Maciej Karmoliński hm Krzysztof Stanowski 
hm Michał Butkiewicz phm Maciej Kowalik hm Wiesław Turzański hm Jacek Chodorski phm Tomasz łęcki hm Bwa Urbańczyk 
hm Barbara Fiktus phm Mariola Łukaszewska hm Jacek Zaucha hm Marek Frąckowiak hm Józef Mitka hm Ryszard Żukowski phm Piotr GQiczela hm Aleksander Motała 
hm Roman Jurczak hm Jan Pastwa 

Komisja Rewizyjna Sąd Harcerski 
phm Małgorzata Augustyniak hm Wojciech Cichy 
pwd Zbigniew Błaszczak hm Wiesław Jasiński 
pwd Gerard Bisewski ż>m03 hm Marek Ważbiński 
hm Jacek Broniewski hm Andrzej Wysocki 
hm Tomasz Gawrylak hm Józef Wysocki 
hm Czesław Łukowczyk ] 
hm Jarosław Mularczyk 
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