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Warszawa, 3 maja 2005 r.
PRZEWODNICZ¥CY
ZWI¥ZKU HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ

Rozkaz L 5/2005
Druhny i Druhowie !
"Uznaj¹c, ¿e los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia Konstytucyii
Narodowej jedynie zawis³, d³ugim doœwiadczeniem poznawszy zadawnione Rz¹du naszego
wady, a chc¹c korzystaæ z pory, w jakiej Europa siê znajduje, i z tej dogorywaj¹cej chwili,
która nas samym sobie wróci³a, wolni od hañbi¹cych obcej przemocy nakazów, ceni¹c dro¿ej
nad ¿ycie, nad szczêœliwoœæ osobist¹, egzystencjê polityczn¹, niepodleg³oœæ zewnêtrzn¹ i wolnoœæ wewnêtrzn¹ Narodu, którego los w rêce nasze jest powierzonym, chc¹c oraz na
b³ogos³awieñstwo, na wdziêcznoœæ wspó³czesnych i przysz³ych pokoleñ zas³u¿yæ, mimo
przeszkód, które w nas namiêtnoœci sprawowaæ mog¹, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolnoœci, dla ocalenia Ojczyzny Naszej i jej granic, z najwiêksz¹ sta³oœci¹ ducha,
niniejsz¹ Konstytucyj¹ uchwalamy i tê ca³kowicie za œwiêt¹, za niewzruszon¹ deklarujemy,
dopóki by Naród w czasie prawem przepisanym, wyraŸn¹ wol¹ swoj¹ nie uzna³ potrzeby
odmienienia w niej jakiego artyku³u. Do której to Konstytucyi dalsze ustawy Sejmu teraŸniejszego we wszystkim stosowaæ siê maj¹. ..."
Druhny i Druhowie !
Warto i trzeba przypominaæ tamte s³owa, które tyle otuchy i tyle nadziei wla³y w serca
naszego Narodu w tamtym niezwykle trudnym czasie. Trzeba przypomnieæ dynamikê
wydarzeñ historii Polski koñca XVIII wieku: rok 1764 - elekcja króla Stanis³awa Augusta
Poniatowskiego, 1768 - Konfederacja Barska, 1772 - I rozbiór Polski, 1791 - uchwalenie
Konstytucji 3 Maja, 1792 - Konfederacja Targowicka, 1793 - II rozbiór Polski, 1795 - III
rozbiór Polski i koniec niepodleg³ego bytu Rzeczypospolitej. Taki trudny splot wzlotów i
upadków, tak jak splata³y siê w naszym Narodzie losy patriotów i zdrajców, jak walczy³o ze
sob¹ dobro i z³o.
Jednak si³a Konstytucji 3 Maja okaza³a siê ponadczasowa. Sta³a siê ona natchnieniem
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nia w czasie 120 lat trwania zaborów oraz w czasie okupacji niemieckiej i sowieckiej. By³a t¹
jutrzenk¹, która przyœwieca³a w trudny czas niewoli, ale tak¿e w dobry czas budowania
niepodleg³ej II Rzeczypospolitej. Te wspania³e strofy przytoczonej Preambu³y wyjaœniaj¹ tê
ponadczasowoœæ, m¹droœæ i dojrza³y patriotyzm, skierowany ku budowaniu i dobru.
Trzeba nam zatem dziœ powtórzyæ: "ceni¹c dro¿ej nad ¿ycie, nad szczêœliwoœæ osobist¹, egzystencjê polityczn¹, niepodleg³oœæ zewnêtrzn¹ i wolnoœæ wewnêtrzn¹ Narodu" i "z
tej dogorywaj¹cej chwili, która nas samym sobie wróci³a"... To jest wezwanie do piêknego
wysi³ku, do zwrócenia siê nas ku sobie i ku wzajemnemu dobru. To jest zachêta i
zobowi¹zanie.
W roku 2005 ju¿ po raz 16-ty œwiêtujemy tê rocznicê w niepodleg³ej Polsce i w ZHR.
To jest okazja do pytañ o bilans minionego czasu. Czy dobrze wykorzystaliœmy ten czas, w
którym sami sobie zostaliœmy wróceni? Czy jako obywatele Pañstwa Polskiego do³o¿yliœmy
nale¿nych starañ i wysi³ków w budowie naszego wspólnego domu? Czy w naszym ZHR podejmowaliœmy S³u¿bê na miarê nie tylko naszych subiektywnie rozumianych mo¿liwoœci, ale
raczej potrzeb. Tych potrzeb zwi¹zanych nie tylko z kondycj¹ naszych dru¿yn, hufców i
chor¹gwi, ale tak¿e wpisanych w ¿yw¹ tkankê naszego Narodu i Pañstwa? Czy wnikliwie
odczytywaliœmy znaki czasu i podejmowaliœmy S³u¿bê w wa¿nych dla szczêœliwoœci osobistej oraz wolnoœci zewnêtrznej i wewnêtrznej naszego Narodu obszarach? Czy opowiadaliœmy
siê zdecydowanie za ochron¹ ¿ycia nienarodzonych, przeciw eutanazji i narkotykom, w
obronie podstawowych wolnoœci i publicznych wypowiedzi? Czy za³o¿yliœmy wystarczaj¹co
du¿o dru¿yn harcerskich, jako nasz wk³ad w budowanie dobra naszego Pañstwa i Narodu?
To s¹ trudne pytania i jeszcze trudniej stawiaæ siê nam do pe³nej dyspozycji dla dobra
wspólnego. Dziœ do tych pytañ do³¹czaj¹ kolejne. Jak mamy przyj¹æ trudn¹ do zaakceptowania wiedzê zgromadzon¹ w archiwach Instytutu Pamiêci Narodowej, tak bardzo przypominaj¹c¹ o czasie Konfederacji Targowickiej? Czy wolimy ¿yæ w k³amstwie i wewnêtrznej
s³aboœci zniewolenia t¹ wiedz¹ i samymi sob¹? Czy wolno nam ¿yæ w k³amstwie i w k³amstwie wychowywaæ m³odych - kolejne pokolenie m³odych zmuszanych do systemowego akceptowania z³a?
3 Maja to tak¿e œwiêto Matki Bo¿ej Królowej Polski. Nieprzypadkowo w jednym dniu
te dwa œwiêta, zespolone dwa œwiat³a, dwa wielkie reflektory inspiruj¹ce do dobra. Prosimy
Matkê Najœwiêtsz¹ o ³aski na ten trudny czas. Modlimy siê, zawierzamy i wierzymy. Abyœmy
mogli dalej trwaæ, Semper Fidelis.
Czuwajmy !
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1. Rada Duszpasterska Zwi¹zku.
1.1. Odwo³ujê ze sk³adu Rady:
- hm. Iwonê Betcher

- przedstawicielkê Naczelniczki Harcerek.

1.2. Powo³ujê do sk³adu Rady:
- phm. Agnieszkê Grzenkowicz - przedstawicielkê Naczelniczki Harcerek.
2. Wydzia³y Naczelnictwa.
2.1. Wydzia³u Duszpasterski.
2.1.1. Odwo³ujê ze sk³adu Wydzia³u Duszpasterskiego:
- hm. Iwonê Betcher
2.1.2.

- przedstawicielkê G³ównej Kwatery Harcerek.

Powo³ujê w sk³ad Wydzia³u Duszpasterskiego:

- phm. Agnieszkê Grzenkowicz - przedstawicielkê G³ównej Kwatery Harcerek.
2.2. Wydzia³ Komunikacji Spo³ecznej.
2.2.1. Powo³ujê w sk³ad Wydzia³u Komunikacji Spo³ecznej:
- phm. Katarzynê Doraczyñsk¹ - Mazowiecka Chor¹giew Harcerek.
2.3. Wydzia³ Polaków poza Krajem.
2.3.1. Ze wzglêdu na rozszerzenie pola aktywnoœci dotychczasowego Wydzia³u
Wschodniego zmieniam jego nazwê na Wydzia³ Polaków poza Krajem.
2.3.2. Powo³ujê w sk³ad Wydzia³u Polaków poza Krajem:
- hm. Andrzeja Nawojczyka

- Zachodnio-Pomorska Choragiew Harcerzy,

- phm. Agnieszkê Œlêzak

- Mazowiecka Chor¹giew Harcerek,

- pwd. Piotra Nurzyñskiego

- Lubelska Chor¹giew Harcerzy.

3. Zespo³y Naczelnictwa.
3.1. Powo³uje Zespó³ ds. Instrukcji Sanitarnej Obozu w sk³adzie:
- hm. Rados³aw Kurek

- Ma³opolska Chor¹giew Harcerzy,

- hm. Agnieszka Szymañska

- Ma³opolska Chor¹giew Harcerek,

- hm. Leszek Bia³ach

- Mazowiecka Chor¹giew Harcerzy,

- hm. Ryszard Ornat

- Ma³opolska Chor¹giew Harcerzy.

3.2. Powo³ujê Kierownika Zespo³u ds. Instrukcji Sanitarnej Obozu
- hm. Rados³awa Kurka

- Ma³opolska Chor¹giew Harcerzy.

3.3. Bardzo proszê Przewodnicz¹cych Zarz¹dów Okrêgów o oddelegowanie osób z
okrêgów do tego Zespo³u oraz o w³¹czenie siê w prace Zespo³u poprzez zg³aszanie
w³asnego dorobku, pomys³ów i problemów z tego obszaru.
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4. Pochwa³y i nagany.
4.1. Udzielam nagany okrêgom za niedope³nienie obowi¹zku z³o¿enia spisu za rok 2003:
- Okrêgowi Pomorskiemu,
- Okrêgowi Dolnoœl¹skiemu.
Czuwaj !
Przewodnicz¹cy ZHR
hm. Kazimierz Wiatr
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