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Biuro Naczelnictwa ZHR

Warszawa, 1 sierpnia 2004 r.
PRZEWODNICZ¥CY
ZWI¥ZKU HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ

Rozkaz L 9/2004
Druhny i Druhowie !

60 lat temu wybuch³o Powstanie Warszawskie, bêd¹ce bohaterskim zrywem ludnoœci
stolicy. Wœród walcz¹cych by³o wiele harcerek i harcerzy, którzy odznaczyli siê wyj¹tkowym
mêstwem. Dziœ przychodzimy tu, aby uczciæ ich pamiêæ i aby ta pamiêæ by³a ¿ywa i prawdziwa. Aby nie zakrywano pe³nych losów tego ludobójstwa i powojennych represji jego uczestników. Armia sowiecka bezczynnie patrzy³a na rzeŸ stolicy z drugiej strony Wis³y, a komunistyczne w³adze powojennej Polski i PRL dokoñczy³y dzie³a, skazuj¹c uczestników
Powstania na kary œmierci i d³ugotrwa³e wiêzienia. Chcemy œwiadczyæ o pe³nej prawdzie tamtych dni.
Przychodzimy dziœ tutaj, aby zaczerpn¹æ si³ na nasze dziœ i jutro. Chcemy, aby Ich
bohaterstwo, ale przede wszystkim ofiary, by³y nasz¹ si³¹ w pe³nieniu S³u¿by Bogu, Polsce i
BliŸnim. Chcemy, aby w chwilach s³aboœci i zw¹tpienia krew mêczenników Powstania
dodawa³a nam si³ i by³a zobowi¹zaniem do podejmowania kolejnych dzie³ i wyzwañ, do
wybierania PROSTEJ drogi, do ¿ycia w PRAWDZIE. Chcemy, aby ka¿dy dzieñ by³ nam
godzin¹ W, na miarê XXI wieku i jego wspó³czesnych wyzwañ.
Przyzywamy Wasz¹ Pamiêæ i sami stajemy wezwani dziœ przez Was do apelu. Dziœ
Wam zdajemy raport z naszej dotychczasowej S³u¿by. Wiemy, ¿e zrobiliœmy za ma³o, zarówno
w naszym ZHR, jak równie¿ w naszych w³asnych sercach. Dlatego dziœ staj¹c do Apelu przed
Wami zobowi¹zujemy siê do dalszej S³u¿by, do wziêcia na swoje ramiona tego krzy¿a, który
z Bo¿¹ pomoc¹ i za Waszym wstawiennictwem chcemy nieœæ i donieœæ. Chcemy do Waszego
GLORIA VICTIS dopisaæ nasze SEMPER FIDELIS !
Czuwajcie !
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1. Wyj¹tki z rozkazu specjalnego Naczelniczki Harcerek L. 4/2004.
1.1. Starszyzna:
Przyznajê stopieñ harcmistrzyni Druhnom:
phm Annie Blum - Chor¹giew Mazowiecka,
phm Bo¿enie Dybowskiej - Chor¹giew Mazowiecka,
phm Sylwii Dziêgielewskiej - Chor¹giew Wielkopolska,
phm Paulinie Koz³owskiej - Kujawsko-Pomorskie Namiestnictwo Harcerek.
2. Wyj¹tki z rozkazu Naczelnika Harcerzy.
2.1. Na wniosek Komisji Harcmistrzowskiej zamykam próbê i przyznajê stopieñ harcmistrza
Druhom:
phm Piotrowi Gluzowi z Dolnoœl¹skiej Chor¹gwi Harcerzy,
phm Micha³owi Obrêbskiemu z Mazowieckiej Chor¹gwi Harcerzy,
phm Hieronimowi Kulczyckiemu z Mazowieckiej Chor¹gwi Harcerzy.
3. Podziêkowania i pochwa³y.
3.1. Dziêkujê i udzielam pochwa³y Druhnie hm Ewie Ciosek za kierowanie Zlotem Harcerek
"B¹dŸ Gotów".
3.2. Dziêkujê i udzielam pochwa³y Druhowi hm Konradowi Obrêbskiemu za kierowanie III
Narodowym Zlotem Harcerzy.
3.3. Dziêkujê i udzielam pochwa³y Druhowi phm Micha³owi Dworczykowi za prace zwi¹zane
z przygotowaniem zlotu ZHPpgk w Okuniewie.
3.4. Dziêkujê Wam Druhny i Druhowie, za liczny i wspania³y udzia³ w obchodach 60 rocznicy Powstania Warszawskiego. Nieœcie tê ¿agiew do swoich œrodowisk !

Czuwaj !
Przewodnicz¹cy ZHR
hm. Kazimierz Wiatr

Rozkaz Przewodnic¹cego ZHR L 9/2004

01.08.2004

