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« 17 listopada w Warszawie na kończącym 19-sto miesięczną 

kadencję posiedzeniu spotkała się Rada Naczelna ZHR. Omówiono 

ostatnie przygotowania do 10 Zjazdu ZHR. Jak wcześniej 

informowaliśmy, zjazd będzie obr adował w auli Akademii 

Ekonomicznej we Wrocławiu od 9.00 w piątek 30. listopada do godz. 

16.00 w niedzielę 2. grudnia. 4 

Program obrad przewiduje sprawozdania ustępujących władz, 

poprawki do Statutu /nad nimi zastanawiać się będą komisje: spraw 

ideowych, struktury organizacyjnej, członkostwa i władz 

naczelnych”, dyskusję programową i wybory władz. 

Jak się dowiadujemy, z obecnego składu Rady Naczelnej w nowej 

kadencji zamierzają kandydować: Mm. 1 me hm. Grażyna Broniewska 

Łódż”, Wiceprzewodniczący hm. Ryszard Brykowski „Warszawa, phm. 

Michał Butkiewicz „Bydgoszcz, hm. Aleksander Motała -Poznań/, 

hm. Ewa Urbańczyk Katowice”, zaś "na urlop' wybierają się: m. 

in. Sekretarz Generalny ZHR hm. Marek Frąckowiak „Warszawa, 

obydwoje wicenaczelnicy: hm. Bogusława Pasieka — Butkiewicz 

/Bydgoszcz i hm. Marek Gajdziński zWarszawa”, wszyscy 

przedstawiciele Chorągwi Pomorskiej: hm. Eva Gronkiewicz 

ZGdańsk/, pbm. Joanna Sikora „Wejherowo, hm. Michał Guć 

źGdyniaż, hm. Maciej Lisicki ZGdańsk”, ha, +" Rlotr Wysocki 

źGdynia”, hm. Jarosław Janas -/Warszawa/, ks. hm. Roman Jurczak 

śSŁalowa Wola 1 hm. Paweł Wieczorek „Katowice. "Przedłużyć 

kadencję" zamierzają również Przewodniczący ZHR hm. Tomasz 

Strzembosz 1 Naćżelnik hm. Krzysztof Stanowski „zapewne jako 

wiceprzewodniczący”. 

Oprócz Zjazdu ZHR odbywać się będą na początku grudnia również: 

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

Zjazd ZHP - 1-2 grudnia w Małej Auli Politechniki Warszawskiej” 

oraz Zjazd ZHP-1856 „numerowany jako XXVIII - 6-9 grudnią w sali 

kimoteatru Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy”. W związku 

z tym + Naczelna ZHR podjęła uchwałę, w której czytamy: 
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"zbliżają się Zjazdy trzech organizacji harcerskich. Dwie z 

nich używają nazwy Związek Harcerstwa Polskiego i każda z tych 

organizacji określa się jako jedyny kontynuator idei i tradycji 

ZHP, wyrażając to między innymi w numeracji swoich zjazdów. 

W związku z Łym przypominamy, że w 1980 roku większość 

niezależnych środowisk harcerskich, działających dotychczas w ZHP - 

Jako Ruch Harcerstwa Rzeczypospolitej i samodzielnych 

organizacjach harcerskich, utworzyło Związek Harcerstwa 

Rzeczypospolitej. 

ZHR powstał jako spadkobierca tradycji ideowej, programowe j 

i organizacyjnej ZHP z lat od 1918 do 1939, Szarych Szeregów oraz 

niezależnych środowisk harcerskich działających w kraju po wojnie 

w szeregach ZHP i poza nim. Półtoraroczna działalność drużyn 

skupionych w ZHR poŁwierdziała tę deklarację. 

Wobec tego Rada Naczelna ZHR stwierdza, że żadna organizacja 

ani środowisko harcerskie w kraju nie ma prawa do uzurpowania 

sobie wyłączności na posługiwanie się atrybutami i nazwą ZHP i 

przedstawiania się jako jedyny spadkobierca tej organizacji. Tym 

samym żaden z nadchodzących Zjazdów nie może być uznany za 

kolejny Zjazd ZHP powstałego w 1916 roku. 

Rada Naczelna ZHR przypomina swoje wcześniejsze i niezmienne 

stanowisko, że pełne i rzeczywiste odrodzenie ZP może nastąpić 

jedynie w wyniku połączenia wysiłków wszystkich zainteresowanych 

organizacji i środowisk harcerskich. Jednocześnie Rada naczelna 

organizacji harcerskich =) nie apeluje do władz innych 

podejmowanie króków, które by uniemożliwiły pełne i rzeczywiste 

odrodzenie ZHP w przyszłości." 

UWAGA — DELEGACI NA ZJAZD Z TRÓJMIASTA I OKOLIC SPOTYKAJĄ SIĘ w 

CZWARTEK 29.11 0 GODZ. 21.00 NA DWORCU PKP W. GDYNI "POD 

FILARAMI". WYJAZD POSPIESZNYM O 21.50, PAMIĘTAJCIE O SPIWORACH ! 

« Krajowe Duszpasterstwo Harcerek i Harcerzy ogłosiło program 

harcerskich przygotowań do IV Pielgrzymki Ojea św. do Polski w 

czerwcu i do VI Światowego Spotkania Młodzieży w sierpniu 1991 

roku na Jasnej Górze oraz regulamin okolicznościowej sprawności 

"Biała Służba 31". Na spotkaniu w czwartek 22 listopada na 

Czarnej w Ódańsku gdański duszpasterz harcerski ks. phm Marek 

komendant TMIS gasterstwa Harcerskiego na Morenie hm. 
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KXxKXXKXKxK Frąckiewicz, komendant Niezależnego Kręgu Instruktorów 

Harcerskich "Leśna Szkółka” hm. Jerzy Gach, hm Maria Hrabowska 

/ZHP/,komendant Pomorskiej Chorągwi ZHR hm. Maciej Karmoliński, 

komendant Chorągwi Gdańskiej ZHP hm. Roman Koturbasz, dk. phm 

Dariusz Ławik „ZHR, hm Jan Pastwa „ZHR i komendant 1 Gdańskiego 

Hufca Harcerzy ZHR hm. Michał Rzepiak utworzyli Gdański Sztab 

"Białej Służby 91". Sztab zaprasza wszystkie drużyny do udziału w 

spotkaniach z Ojcem św. i zdobywania "BS 91". Dyżury sekretariatu 

Sztabu przyjmującego zgłoszenia będą pełnione w każdą niedzielę 

poczynając od 6 stycznia 1801 w  harcówce Duszpasterstwa 

Harcerskiego w Gdańsku Wrzeszczu "na Czarnej" po mszy harcerskiej 

— od 10.00 do 12. 0O. 

« W piątek 23 listopada w Gdańsku odbyła się pierwsza zbiórka 

kursu  podharemistrzyrń "Otucha" organi zowanego przez Zerńską 

Komisję Instruktorską Pomorskiej Chorągwi ZHR. W zajęciach 

"oprócz poważnej dyskusji” m.in. udział w wernisażu wystawy 

fotograficznej, produkcja soku pomarańczowego 2 marchewki ti 

wspinanie się na wieżę Kościoła Mariackiego" brało udział 7 

przewodniczek. Kurs ma charakter korespondencyjny, pomiędzy 

spotkaniami znastępne dopiero w  koficu lutego/ uczestniczki 

wykonują "zadania domowe". 

« W ostatnich dniach zastępczyni hufcowej Gdańskiego Hufca 

Harcerek "Więźba phm. ' Joanna Miemunis - Sawicka urodziła drugą 

córkę. Mama i niemowlak "5,2 kg” czują się dobrze. Gratulacje dla 

Dromadera. 

* W ramach przygotowań do "Białej Służby 91' słupskie środowisko 

ZHR organizuje wystawę zdjęć i pamiątek z *"Biatej Służby 87' oraz 

pokaz nakręconych wówczas filmów. 

+ Zeńska Komisja Instruktorska Pomorskiej Chorągwi ZHR i Kurs 

Podharemistrzyń "Otucha" ogłaszają konkurs na najlepszą drużynę 

harcerek Chorągwi Pomorskiej. Nagrodą dla najlepszych będzie 

dwutygodniowy pobyt na Węgrzech - w stanicy harcerskiej w 

Balatonfared nad Balatonem. W najbliższym cząsie opublikujemy 

regulamin konkursu. 

* Redakcja "Gazety Drużynowych” udostępni niodpłatnie do 

skopiowania kasetę wideo z filmami z Białej Służby '83. 
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Z PRASY: %*% "Echo Krakowa'* z dnia 12 listopada przyniosło 

wiadomość o wręczeniu odznaczeń przyznanych przez prezydenta RP w 

Londynie Ryszarda Kaczorowskiego grupie instruktorów harcerskich 

"za zasługi w działalności niepodległościowej powiązanej z pracą 

harcerską, przede wszystkim w niezależnej organizacji "Ruch 

Harcerski" działającej niejawnie w Polsce w latach 1982 - 1989. 

CC...) Odznaczenia otrzymali haremistrze: Krzyż Oficerski Orderu 

"Polonia Restituta' — Jerzy Parzyński (Cprzewodniczący "Ruchu' 

1983-87 [Kraków — przyp. red.  "GD'], Krzyże Kawalerskie — 

Wojciech Wróblewski Cprzewodniczący '"Ruchu' 1987-89 |IKrakówl, 

Krzysztof Krzyżanowski Cnaczelnik "Ruchu" 1983-8880 [Krakówl, 

Zbigniew Wilk (naczelnik "Ruchu' 1988-89) fKrakówi, Jerzy 

Bukowski [Kraków], Kazimierz Wiatr [Kraków]. Złote Krzyże Zasługi 

R Jerzy Komorowski (wiceprzewodniczący "Ruchu" 1 887-890) 

[Wrocławl, Maria Furmanek  [Opolel, Teresa Zelazny  [Krakówl, 

Teresa Wilk (Krakówi, Piotr Bąk [Kraków], Marek Ważbiński [tŁódźż! , 

Tadeusz Zelazny (Krakówi. " 

Zamiast komentarza podajemy kilka innych nazwisk instruktorów 

zaangażowanych w pracę "Ruchu": hm. Stani sław Czopowicz 

(przewodniczący 'w latach 1982-83 - Warszawa), hm. Marek 

Gajdziński  Cwicenaczelnik 1988-89  - Warszawa), hm. Andrzej 

Suchocki CWarszawa), hm. Grzegorz Nowik CWarszawa), hm. Józef 

Mitka CDębica>, hm. Andrzej Wysocki CKraków>, hm. Paweł Wieczorek 

CKatowice), hm. Ewa Urbańczyk CKatowice), hm. Jacek Chodorski 

CWrocław), hm. Jarosław Mularczyk (Wrocław), hm. Jacek Broniewski 

C LOGA, hm. Maciej Musiał (Poznań), hm. Aleksander Motała 

CPoznań), hm. Michał Preisner CPoznań), nm. Wiesław Jasiński 

CGdańSk0"/" hm. Jarosław Kurski (CGdańsk>, hm. Maciej Lisicki 

CGdańsk), hm Marek Stępa COdańsk). 
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Jeżeli chcesz, aby w "Gazecie Drużynowych '' pojawi ła się 

informacja o Twoim Zastępie, Drużynie, Hufcu, o Tobie albo 

krewnych i znajomych Królika - przekaż ją pisząc lub dzwoniąc do 

Małgorzaty Lewickiej, tel. 25 O8 42, Gdynia ul.Wincentego Gruny 

43a-B. Jeżeli chcesz stale otrzymywać "Gazetę Drużynowych' wyślij 

do: niej zamówienie podając ilość egzemplarzy 1 adres, na który 

mają być przesłane. "Gazeta' jest bezpłatna. Ponosisz tylko 

r ++ wysyłki .bócztą —,800 zł; jeżeli zamawiasz do 10 egz. 
| evĘ ego a 1 zie następne 1lO egz. -— następne 500 zł. archiwum e h ERN 
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