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| TWORZYMY ZHR 
W dnin 5.03. w Gdyni odbyło się plerwsze szerokie spotkanie lnstruktorów zainteresowa- 

nych tworzeniem I pracą w ZHR. W spotkaniu uczestniczyło 90 harcerek I harcerzy. Postano- 
wiono powołać komisje, które zajmą się działaniami przygotowującymi nasze środowisko do 

cy w ZHR. Serdecznie zachęcamy wszystkich chętnych do podjęcia pracy w wybranych 
omisjach. Poniżej przedstawiamy w skrócie zadania najważniejszych z nich: 

Komiaja ldeowa :aformułowanie zasad ideowych ZHR. 
Komiasaja Statutowa : przygotowanie projektu atatutu ZHR. 
Komiaja Mctodyczena : przeprowadzenie szkolenia Inatruktorów w skali śro- 

dowiskm, prrygotowanie rozwiązań problemów akcji letniej ornz zdobywania wyższych stopni 

harcerskich w naszym środowisku. 

Komisja Kwatermiatrrowaka : przeprowadzenie inwentaryzacji posiadn- 

nych w ZHR sprzętu I środków orar pomoc drużynom w pozyskiwaniu nowych. 

Komisja Akcji Letniej : pomoc w zapewnieniu sprzętu, funduszów oraz 
miejsce na biwaki I obozy dla drużyn ZHR. 

Zainteresowani bliższymi informacjami nt. prac komisji, mogą uryskad je pod nr. telefonu 

21-92-52 (dh Tadeusxr Pinkiewiocz). j 

  

Dnia 6 marca 1989 r. w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie Komisji Organizacyjnej 
ZA Harcerstwa Rzeczypospolitej. Poniżej przedstawiamy fragment komunikatu z tego 
spotkania: - j 

Komisja Organizacyjna Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej ustaliła, że I Zjazd Walny 
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej odbędzie się w Gdańsku w dniach |] i 2 kwietnia 1989 r. 

W Zjeździe wezmą udział wszyscy instruktorzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej 
według list ustalonych przez Komisję Osobową. [...] 

Przedstawiamy projekt komisji zjazdowych: 
1. Charakter, cele I środki działania ZHR. 
2. Sprawy członkowskie ZHR. 
3. Struktura | władze ZHR. 
4. Związki Drużyn, ruchy programowo-metodyczne. 
$. Stopnie instruktorskie ZHR. 
6. Deklaracja ideowa. | 

| Komisja Organizacyjna ponadto ustaliła zasady działania Komisji Osobowych oraz przedys- 
kutowała sprawy bieżące ZHR. [...] dowi 

. Czuwaj 
, Komisja Organizacyjna 

Warszawa, 6 marca 1989 r. Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej 
  

SCI: Aa h KOMUNIKAT : Pi atekć. 4 
My niżej podpisani reprezentanci Trójmiasta, Bydgoszczy w Komitecie Założycielakim ZHR 

powierzamy koordynację prac organizacyjnych ZHR na terenie Pomorza Tymczasowej Komisji 
Organizacyjnej ZHR Pomorza w składzie: Krzysztof Horodecki, Jan Pastwa, Marek Stępa, 
Jacek Zaucha. 

Gdynia, 9 marca 1989 r. 

Michał Butkiewicz Tomasz Milewski 

Michał Guć A Jan Pastwa 

Wiesław Jasiński Marek Stępa 

Jacek Milewski Jacek Zaucha 

FP archiwum 
—| harcerskie.pl



Komisja Organizacyjna ZHR Pomorza podaje do wiadomości tryb składania I aooKG.J 
deklaracji członkowskich ZHR. 

Deklaracje o treści: 
"Po rapornaniu się z uchwałami zebrania założycielskiego Zwiąrku Harcerstwa Rzeczy 

pospolitej z dnia 23 lutego 1989 r. deklaruję przyjęcie afornułowanych tam zasad oraz zgłasza 
akces do grona członków założycieli Związku." 

i (imię, narwisko, adres) 
w 2 egzemplarzach wraz z dołączonym przebiegiem służby instruktorskiej można podpisywać 
podczas dyżurów przedstawicieli ZHR w punkcie kontaktowyra (pok. 101 Wydz. Humanistyczn 
UG, Gdańsk-Oliwa ul.W.Stwosza 55) lub na Bartoszym Lesie. 

Do złożenia deklaracji zapraszamy wszystkich, którzy pełnią bądź pełnili ( unkcję Instruk= 
torską (od przybocznego wzwyż) w dowolnym zespole harcerskiin oraz harcerki i harcerzy 
gotowych do podjęcia pracy instruktorakiej. d, | 

OKRĄGŁY: STÓŁ 
Prezentujemy kolejne wystąpienia naszych przedstawicieli podczas obrad "stolików". 

  

WOJCIECH WRÓBLEWSKI / stolik "młodzieżowy” 16.02 / 
arceratwo powstało na początku naszego stulecia ( 1911 r. ) jako niepodległościowy ruch 

wychowawczy polskiej młodzieży, oparty na zasadach etyki chrześcijańskiej. W okreale między+ 
wojennym przeformułowano idee walki o niepodległość w zadanie służby społecznej I wycho- 
wania Obywatela niepodległego państwa. 

W. latach ojennych na kondycji I kaztałcie crganizacji młodzieżowych negatywnie za- 
ciążyta praktyka działania systemu społeczno - politycznego, prowadząc do znacznego ograni- 
czenia ich zdolności skutecznego oddziaływania na młodzież. 

Po drugiej wojnie światowej proces odbudowy przedwojennego ZHP został w końcu lat 
czterdziestych zablokowany. Do roku 1950 w drodze represji zlikwidowano ZIIP, choć żaden 
akt prawny nie zamknął istnienia tej organizacji. i 

roku 1956 reaktywowano ZHP, tworząc jednak nową organizację. W RE następnych lat 
w urależnionej od partii organizacji miały miejsce zjawiska, które doprowadziły do przekształ- 
cenia ZHP z wychowawczego związku młodzieży w sztucznie a kk" owaną inatytucję 
o zabawowo-ropiekuńczym charakterze, w organizację popa 3 dla dzieci. Infantylizmm, biuro- 
krucja, fasadowość, inercja władz różnych szczebli - to cechy dzisiejszego ZHP. 

sadniczą, według oficjalnych statystyk, masę członków tworzy środowisko wiejskie 
i małomiasteczkowe. Jest to tzw. "harcerstwo szkolne”, oparte na fikcyjnej, NISZ WYTRUSZONE 
przynależności zarówno dzieci jak I instruktorów - nauczycieli wyznaczonych do pracy w har- 
cerstwie przez władze oświatowe. - 

Sztucznie 4 prymitywnie upolityczniana w minionych latach organizacja, w której dwiec- 
kość statutowym zapisem zinterpretowano jako laickość, dziś jest w rzeczywistości organiza” 
cją bezideową. Natomiast praktyką jej działania, z którą często stykają się dzieci i młodzież, 
jest pijaństwo pseudolnstruktorów na obozach, w harcerskich komendach, ogromne marno= 
trawstwo środków e me pong tar dy i sprzętu, mezo tnionych funkcji dla zdobywania 
nadzwyczajnych profitów lu „powy odskoczni dla ery politycznej. 

Spowodowało to, że oficjalne organizacje młodzieżowe PZ być atrakcyjne, szczegól- 
nie dla młodzieży aa. P jest atrzegane przez młodzież jako organiracja stanowiąca 
przedlużenie działań .nielublanej żukały; Niestety często powoduje to ucieczkę w aferę zachow 
patologicznych, prowadz rza nieuchronnie do konfliktu z prawem. 

Cechą odróżniającą od innych oficjalnych organizacji młodzieżo h jest fakt istnie 
w ramach Związka autonomicznych środowisk na poziomie jednostek podstawowych PPAIE 
szczepów, a ostatnio nawet całych hufców — np. w Krakowie, Zakopanem czy w Opolu) re 
w opozycji do władz ZHP działają w myśl zasad i wartości przdwojeunego harcerztwa ( wo, 
Przyrzeczenie, stopnie harcerskie itd.). 

Od roku 1983 ukształtował się w ramach ZHP Wa ruch alternatywnego harcerstwa 
(Ruch Harcerski, a od 1988 r. Ruch Harcerski Rreczypospolitej), będący MORS SŻA Rasa 
Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego EA w latach 1980-1982, raŁ 
liczniejsze w ostatnich latach stawały się również środowiska cerskie tworzące nielegalnie 
(acz jawnie) włase struktury organizacyjne poza ZHP (np. Polska Organizacja Harcerska w Ko- 

„minie, Betania w Trzebini, mieniści w Lublinie i iane), Zjawisko to w ostatnim okresie ra- 
'czyna się nasilać. Oparciem dla ruchów alternat ch atało się Krajowe atwo Har- 
cerek O arce z .isorezgac gi zwy: przez Episkopat Polski. Pojawiło cię wiele nicrzależnych wydaw= 
uictw harcera . : 

Dnia IZ lutego br. w Warszawie przedstawiciele i sympatycy wszystkich niezależnych orga” 
niracji i ruchów harcerskich działających w ZHP jak I poza Związkiem podjęli decyzję o wspo! - 
nym podjęciu starań w kierunku powołania własnej organizacji erekiej - Związku Harcera- 
twa eczypospolitej. KORT 

Realizacja tego postulatu likwidowałaby stan dwolstości wychowawczej, jaki ma miejsce 
aktualnie w ZHP oraz eliininowałaby istniejące w ZHP konflikty, nikające ze stanu perma- 
neginej lt dj fo części młodzieży i wychowawców. Dawałoby to możliwość przesunięcia akty- 
wności tych środowisk z W ORAŁOROH przez ZOE działań o charakterze negacji i sprzeciwu 
oraz dćmonstracji podkreślających tożsamość fdecowĄ na coee działań konstru ych w ra- 
mach własnej, le al nej organizacji. Takie rozwiązanie wyszłoby naprzeciw postulatom podno= 
szonyrm przez rodziców | liczące się kręgi społeczne oraz Kościół, na który Jak do tej pory <Rea 
da cały ciężar opieki nad coraz liczniejszymi grupami młodzieży nie znajdującej dla siebie mlej- 

  
istulejących obecnie oficjalnych organizacjach młodzieżowych. ca w 
nioskisą e 

+ . Roca ZHP poprzez tworzenie uregulowań prawnych sankcjonują ci 
| fak ZO brw 14 te harcerstwa w sessozyżuie ideowej, programowej I organizacyjnej, ole 
=zepfze GOrEKIES becnego ZHP w a. zasady pluralizmu. 
w pol Z na prowadzenie działalności wśród dzieci I młodzieży 

inej.  



3. Wymaga to również likwidacji monopolu ZHP na wyłączność posługiwania cię symbola- 
mi, mundurem oraz odrznakami I metodą harcerską, stanowiącymi historycznie uzasadnioną 
własność ogólnospołeczną. 

WOJCIECH WRÓBLEWSKI / wypowfedź przedstawiona w TVP w programie "Wokół okrągłego 
stołu” po spotkaniu stolika "mlodzleżowego” dn. 6.03. / 

Niestety dzistaj jednym z głównych problemów jaki stanął byta sprawa harcerstwa. Muszę 
powiedzieć z ubolewaniem, że prezentowana przez władze ZHP postawa aamozadowolenia stol 
w ab dr oh zwój ida ów z zakop onama stanem, z faktyczną kondycją Związku. ZHP jest podzie- 
lony, podzielony konfliktowo. Płaszczyzna ideowa organizacji jest płaszczyzną nie do przyjęcia 
przez znaczną BASE młodzieży i wychowawców. hiłodzieźż zmusza się do deklaracji jednoznacz- 
nych, politycznych. W Przyrzeczeniu PAPER JOE deklaracja bycia wiernym sprawie socjalizmu. 
Ruch alternatywnego harcerstwa nie liczy 51 osób. Jeśli ktoś Proza A takie stanowisko 
to zachodzi pytanie czy jest to ignorancja, czy też zła wola. Po odaa problem wewnętrz- 
nego zróżnicowania harcerstwa chcemy skończyć stan dwolstości harcerstwa, dwolatości 

i 2 pret yw: 
Dztsiaj padło na sali ztwierdzenie o konapiracji. Tak, faktycznie młodzież w Polsce konspt- 

rowała I niestety wciąż jearcze konspiruje. Ale trzeba zadać pytanie kto do tej konspiracji tę 
młodzież eprowadził. [Trzeba by się RODYNAĆ: dlaczego młodzi Polacy w Polsce muszą konspiro- 
wać wobec przedstawicieli polskiej władzy, aby do niedawna jeszcze móc obchodzić święta 
narodowe: 3 Maja czy 11 Listopada. Dlaczego harcerska młodzież katolicka musi konsptrować, 
ukrywać się, aby w mundurze póc iść do kościoła. Dlaczego młodzież harcerska, która uczest 
niczyła w Pilelgrzymkach Ojca wisego nioaąc pomoc tłumom zgromadzonym na tych uroczys- 
tościach, spotkała się z oO, o są pytania, których nie można dziś nie postawić. 

Dzielą naa nie tylko deklaracje, dzieli naa przede wszystkim taktyka działania. Na naczych 
mundurach nie planujemy miejaca na odznaczenia I ordery. Uważamy, że inetruktor powiniem 
być wzorem moralnym. Nie domagamy się zniżki godzin, nie domagamy się pensji, nie domaga- 
my się innych praYwełó w wymikających z fuakcji inbtruktorakich. Chcielibyśisny zachować 
tożsamość, tożsamość Ruchu Harcerskiego. OE nie możemy identyfikować cię z tymi, którzy 
w ZHP łamią Prawo Harcerskie. Nie możemy identyfikować eię z tymi, którzy byli zabójcami 
ka. Popiełuszki, a niestety byli również instruktorami harcerskimi. 

  

NIEZALEŻNE HARCERSTWO 
Rozmowa z harcmistrzem Wojciechem Wróblewskim - współorganizatorem 

| Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, socjologiem z UJ. 
/ przedruk z PWA nr 8 z dnia 3.03.1969 r. / 

- Jak liczne aą środowiska niczależnego harcerztwa I jakie tworzą struktury ? 

- Nurt, który ja reprezentuję, w ciągu 7 lat działania (od 1988 r. jako Ruch Harcerstwa Rzeczy”, 
pospolitej) stworzył pewną strukturę na porlomie środowisk instruktorów. Pozwoliło to nav 
zorganizowane dzinłanie, które o najbardziej spektakularnyrn przejawem był nasz udział- - 
w służbach papieckich w 1983 I 1987 r., czy w ub. roku wapółorganizacja ponownego pogrzebu 
w Górach Świętokrzyskich mira Piwnika "Ponurego", który zginął podczas wojny na Wileń” 
szcryżźnie. W ałużbach papieskich o ok. 10 tys. instruktorów i harcerxy starzzych. 
W ślad zatym można przyjąć, że docieramy 'ok. 30 tys. młodzieży i dzieci mimo ograniczeń 
wynikających x braku dostępu do środków masowej informacji. W warunkach legalności iaogli- .. 
PZN stworzyć w krótkim czasie SO-tysięczną organizację. Dotychczas główny nurt niezależ- 
pe go harceratwa tkwił jednak w strukturach ole Iinego P,tarm po sierpniu 198Q r. powstały 
Kręgi im. Andrzeja Małkowskiego, które w 1982 r. stamtąd adrainistracyjnie usunięto. Równo- 
mj, w zK ami, poza ZHP Istniały odrębne środowiska niczależnego harcerstwa ni.in. 
w Lublinie, Koninie, Trzebini, Stalowej Woli .., 

- Cay I kiedy podjęliście próby zjednoczenia się ? 

- 12 lutego przedstawicicie wszystkich organizacji podięli decyzję © atworzeniu jednej I wspól- 
nej niczależnej organizacji harcerskiej. Ro zo przyjęto dla niej nazwę Związek Harcerstwa 
Rzeczypospolitej. Przedsięwzięciu temu patronowali, zaproszeni przez nas, nestorzy pojskiego 
harcerstwa: Stanisław bDroniewski "Orsza" = naczelnik Szarych Szeregów czy lomaszt 
Śtrzembosr. ZIAR jast alternatywny wobec ZHP I oznacza faktyczny podział tego Olicjalnego 
Związku. Wolę przystąpicnia do unas zadeklarowały już tak duże jednostki jak hufce. w pz 
padku Krakowa są to dwa główne hufce w skali całego ZHP - kilka tysięcy młodzieży, ok. 200 
instruktorów. 

- Kto prócz Ciebie xnalazł się wśród założycieli ZHR ? 

- Pod Patiarenja o powołaniu Związku podpliazto się S1 osób = stali się oni członkami założy- 
ctielami ZIIR. Grono to wyłoniło spośród siebie ID0-osobowy komitet, którego zadanieni jest 
przygotowanie Zjazdu, opracowanie projcktu statutu I reprezentowanie nas wszystkich na zew- 
nątrz. W komitecie tym są: Krzysztof Stanowski x Lublina, Andrzej Suchocki, Marek Frąckowiak, 
Marek Cajdziński Grzegorz Nowik, Jarosław Janas ( wszyscy z Warszawy ), Kazimierz Wiatr 
a Krakowa, Monika Figiel i Jacek Zaucha. 

- Władze zarzucają Wam zapewne, iż sprzeniewicrzacie aię hiatorii ZHP; który jest przecież 
starzzy od PRL-u, a można by powiedzieć, że również od Niepodległej II Rzeczpospolitej .. 

= Nasza decyzja wynika właśnie z pragnieni autentycznego kontynuowania tradycji przedwojen- 
nego ZHP, tamtej wykładni ideowej - sląd rakładasny, że będziemy budowaćorganizację nieza- 
leżną do jakichkoiwiek prograinów czy ugrupówań politycznych, całkowicie samodzielną, 

my ja bugować na zasadach szeroko pojętej etyki chrześcijańskiej. Dlatego wyznacznikiem 
najs zcjo Przyrzeczenia z 1936 r. 

= ptrerruetskie:pE”” 

-



- Jest to tekat przyjęty w J964 r.,. w którym znajduje się m.in. "Przyrzekam całym życiem 
służyć sprawie nocjalizmu.. 

- Jak zachowywali się w stosunku do Was reprezentanci władz ZHP przy okrągtym stole ? 

- Zastępca naczelnika ZHP - preaje sm stwierdził, że jego Związek "ma ogromny autorytet 
społeczny, 1OQO tys. instruktorów min członków”, ie jest organizacją, w której mogą si 
wszyscy zmieścić, bo ma bardzo TISPAROYJER formułę - (w tej sytuacji uwała tworzenie innyc 
związków ra szkodliwe. 

- Skąd on wziął te liczby tę tolerancję po RPO Na RER SĄ, Pe 

, = Wasrycstko gł m est nie "mb odatęj opie to Może nacrelnik nie orientuje stę * w aytuncji ? W ZHP nan- 
tąpiła z jednej strony ide ceown i programowa polaryzacja w kierunku niezależnego harcerstwa, 
r dranż zaś pogłębił się procca rorkladu tej organiznojl, tak aamo zbiurokratyrowanej jak 
wsz = e inne w PRL, Poza tym na zjawiska negatywnego 8 da ka nałożyto nię zja- 
wie "że funkcja działacza na odcinku harcerstwa" przekona Ki u do kariery, 
stare kanabie awansu zostały rablokowane. Teraz mło za salto © le opłaca alę an e 
żować w organizacje młodrieżowe, bo to nie rokuje takich profitów jak kied Dlatego Z 
ma probłemy kadrowe - nie wszystkie funkcje etatowe są obsadzone, Mikty na młodzieży Re: 

- Czy zamierzacie przyciągnąć do siebie tych harcerzy, którzy z aa pł w dalszym 
ciągu pozostają w oficjalnych strukturach ? 

- Generninie młodzież ucieka od harcerstwa, Przeważnie dlate s. że praktyka działania tej 
organizacji, blurokracja struktur, nega u Arty” przykład re strony instruktorakiej ( pijań- 
stwo jest normalną praktyką na obozach ), brak przygotowania aaa Twięc pró działania pozor- 
ne raprzecrają elementarnyrt prawom harcerskim. Nasza decyzja jest wię uratowania 
tożsamości, która została rntracona w beztdecowym już zupełnie oficjal naa © adza mówi 
teraz: zróbmy taką formułę, żeby wszyscy się w niej zmieścili, w przypadku zB. A wychowaw- 
czego, który stawia sobie "poprzeczkę” aPydaikik, przyjęcie takiej propozycji byłoby samobójcze. 

RACZ ZACZ ZZ RAZ Z CZCZZCZZ ZZA RZCZRZCZCZ 

INFORMACJE BIEŻĄCE 

3** Wszelkie sprawy dotyczące tworzenia ZHR (podpisywanie deklaracji członkowskich) 
można załatwiać z przedstawicielami: ZHR Pomorza podczas dyżurów w punkcie. 
kontaktowym: 

pokój 101 Wydziału ATE AWEZNE Uniwersytetu Gdańskiego 
Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 55 

w następujące dni tygodnia: poniedziałek, środa, piątek w godz. 15 = 19. 
% Informacje dla Krajowej Komisji Organizacyjnej ZHR można przekazywać telefonicznie 

pod nr 20-85-17 (druhna Elwira). 

- 3k Ponownie zapraszamy wszystkich instruktorów na spotkanie Bartoszego Lasu w piątek 
17.03.1969r. o godz. 17.00 na Morenie. Czas trwania - 24 godziny. 

3 w każdą niedzielę po mszach harcerskich w Gdańsku (co miesląc) I w Gdyni wszystkich: 
zainteresowanych zaprasza sklepik z prasą | wydawnictwami harcerskimi. Można też 

zamówić wizytę sklepiku na organizowanej przez siebie Imprezie. 
% Harcerska Szkoła Orląt przyjmuje zgłoszenia chętnych na próbę H.O. do 31 marca 

pod telefonem 21-92-52 (dh Tadeusz). 
3% Komisła Metodyczna ZHR Pomorza planuje zorganizowanie na początku lipca obozów 
dla prżyszłych drużynowych i zastępowych. Bliższe informacje w następnych numerach 

oraz na Bartoszym Lesie. 
ZDZZCZDOJZKICZE ZDZONADDZDAJODZDOAZONAZODZAZDAZZADZONOA 

3: Ostatnio ukazały się: 
"Materiały .metodyczno” programowe dla drużyn starszoharcerskich” - - zeszyty j* "8. 

(m.ln. Marek Gajdziński "Metoda skautowa”) 
"Biblioteczka drużyny harcerskiej” 

- Rafał Przybylski "Skrypt kursu zastępowych” 
- Tomasz Maracewicz "Rozmowy z drużynowym” 

DOZZASZDZZDZOOZOZGZZZCZZCNAZAZOZZDODIDZADADZDZDADONM 

** «1.0 8 

Podziękowania dla Oświaty Niezależnej za 20+50 (festiwal) 

CZCZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ EZ CZZZZCACZCZ CZ DZZCZCZCZTEZLCZY EZ CZ] 

-gtchiwum e Inforrnacyjnego: 
zapoznaj y) 

maarę dańsk, ul. Dywizjonu 303 9c/26 

hartgrskie ? ES: la, ul. Lubawskn 11/55 tel. 23-24-06 

oraz poprzez przedstawictcii ZKIR dyżurujących w punkcie kontaktowym podanym wyżej © 
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