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RADY NACZELNEJ ZHR
Z DNIA 22 LUTEGO 2014 ROKU
W 25 ROCZNICĘ POWOŁANIA ZWIĄZKU HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ
Rada Naczelna ZHR w Dniu Myśli Braterskiej przywołuje w pamięci wydarzenia 25 lat
rozwoju Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej - wydarzenia, które wpisują się w ideał
harcerskiego braterstwa.
12 lutego 1989 r. 51 instruktorów z całej Polski podpisało deklarację powołującą do życia
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Tym aktem połączono wysiłki i dokonania harcerstwa
niepokornego i niezależnego lat 80-tych. W kolejnych miesiącach i latach w ZHR połączono
wysiłki budowy organizacji, odradzania harcerstwa II Rzeczypospolitej realizowanego
równolegle przez Związek Harcerstwa Polskiego (r.z.1918), przywracania tradycyjnych
wartości ruchu harcerskiego: idei służby Bogu, Polsce i bliźnim, programu wychowawczego
opartego na wychowaniu religijnym, na patriotyzmie i na braterstwie oraz odbudowy
harcerstwa żeńskiego.
ZHR w tych latach z jednej strony budował programy na miarę nowoczesności i wyzwań
współczesnego świata, a z drugiej strony pełnił rolę "kustosza pamięci". Wynikało to
z założenia, że w wychowaniu tak samo ważna jest przeszłość i przyszłość.
Podkreślić należy, że w ZHR nastąpiło połączenie wielu organizacji harcerskich, wśród nich
m.in. Związku Harcerstwa Polskiego (r.z.1918) i Polskiej Organizacji Harcerskiej.
Dziś po 25 latach Rada Naczelna ZHR dziękuje:
- instruktorkom i instruktorom, ich środowiskom i drużynom oraz rodzicom harcerek,
harcerzy i zuchów za determinację i zaufanie, za to że w niepewnej sytuacji początku 1989
roku zdecydowali się na powołanie i przystąpienie do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
- pierwszym władzom ZHR z hm. RP Tomaszem Strzemboszem na czele oraz ich następcom,
za to, że ukształtowali oblicze ideowe i niezależną formułę ZHR, za odwagę, zaangażowanie
i poświęcenie, za trud budowania i wielki ciężar odpowiedzialności za całą organizację
- drużynowym - ludziom odpowiedzialnym, bezinteresownym i prawym, za codzienny trud
pracy wychowawczej, za osobisty przykład, za stawianie sobie i innym wymagań, za
wytrwałość, za tysiące wychowanków, którzy przeszli przez nasze drużyny ucząc się czym
jest służba Bogu i Polsce, czym jest braterstwo
- pokoleniom instruktorów: hufcowym, komendantom chorągwi za prowadzenie jednostek, za
reprezentowanie ZHR, za poświęcony czas, za wierność ideałom, za rzetelność, za budowanie
atmosfery współdziałania i służby dla innych
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- członkom władz w kolejnych latach za szerzenie idei harcerskiej, czuwanie na straży
wartości, za stawianie wyzwań, za kształtowanie i wzmacnianie tożsamości ZHR
- żołnierzom Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Żołnierzom Wyklętym za ich
postawę, przykład miłości do Ojczyzny, za przekazywanie swoich tradycji i prawdziwej
historii, za zaufanie i wolę powierzania nam swoich sztandarów,
- Seniorom – harcerzom II Rzeczypospolitej, Szarych Szeregów i Hufców Polskich,
uczestnikom II Konspiracji Harcerskiej, za to że dzięki nim mogła realizować się „WIĘŹ
POKOLEŃ”, za to, że uczyli nas „stać zawsze wiernie na straży honoru Polski”
- przyjaciołom i sympatykom i sojusznikom ZHR, za wsparcie, radę, zrozumienie
i cierpliwość
- wychowankom i byłym instruktorom ZHR, którzy w dorosłym życiu, pełniąc
odpowiedzialne funkcje nadal kierują się ideą harcerską: określonym systemem wartości
i sposobem widzenia świata za wierność, prawdę ich słów i czynów oraz za świadectwo
- księżom kapelanom, którzy od początku wspierali działania ZHR, za kształtowanie
chrześcijańskiego charakteru naszej organizacji oraz za wpływanie na naszą wiarę i duchowy
rozwój instruktorów i wychowanków, którzy organizowali kolejne Białe Służby przy Janie
Pawle II a także Benedykcie XVI ucząc, że „Czuwam — to znaczy: miłość bliźniego — to
znaczy: podstawowa międzyludzka solidarność”.
- rodzicom i rodzinom za miłość, przykład życia, wierność i powierzenie ZHR części zadań w
wychowaniu swoich dzieci, za zaufanie i życzliwość, zrozumienie i trwanie na straży wartości
- zuchom, harcerkom i harcerzom za dzielność, pracę nad sobą i wytrwałość, za radość
i pogodę ducha, za ciekawość i otwartość na drugiego człowieka, za przyjaźń i wspólną
przygodę
Rada Naczelna ZHR wyraża głębokie przekonanie, że ZHR idąc konsekwentnie wyznaczoną
ścieżką rozwoju będzie wychowywał kolejne pokolenia – młodych ludzi stojących na twardej
skale wartości Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego, doskonale znajdujących dla siebie
i swoich rodzin miejsce w naszej Ojczyźnie, dla których drogowskazem jest "świetlany
Harcerski Krzyż".
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