1

Biuro Naczelnictwa ZHR

Warszawa, 1/2 sierpnia 2005 r.
PRZEWODNICZ¥CY
ZWI¥ZKU HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ
Rozkaz L. 9/2005
Druhny i Druhowie !
Po raz kolejny œwiêtujemy rocznicê wybuchu Powstania Warszawskiego. Ten wielki
zryw militarny i wielki odruch serca przez dziesiêciolecia krzepi³ w trudnym czasie komunistycznego terroru wiele milionów Polek i Polaków. Na ich mêczeñskiej œmierci wyros³o
wielkie ¿niwo. GLORIA VICTIS po 60 latach przeradza siê w zwyciêstwo Dobra. Staje siê to
w bólach rodzenia nowej rzeczywistoœci naszego pokolenia.
Czy takiej Polski chcieli powstañcy? Czy dla takich rozwi¹zañ przelewali krew?
Mo¿na powiedzieæ, ¿e nie. Afery, które szerz¹ siê na ka¿dym kroku, przecz¹ sensownoœci tamtych ofiar. Ale przecie¿ rodzi siê pytanie: a ja? Czy ja jestem bez winy? Czy do³o¿y³em wszelkich starañ, aby to zmieniæ? Czy zacz¹³em od siebie?
Godzina W. Dla ka¿dego z nas przychodzi taki czas osobistego wezwania do stawiennictwa, do ofiary, do S³u¿by. Musimy umieæ odczytywaæ znaki czasu - jako ca³y ZHR, ale
tak¿e ka¿da nasza dru¿yna i ka¿dy z nas z osobna. Kiedy przyjdzie, nie mo¿na odmawiaæ, ale
podj¹æ S³u¿bê. Nie dla w³asnej chwa³y i póŸniejszej wdziêcznoœci, ale dla dobra Narodu i
Rzeczypospolitej, dla rozwoju lepszego œwiata.
Pamiêtam jak hm Stanis³aw Porêbski, nestor krakowskiego harcerstwa i SzaroSzeregowiec, wielokrotnie wspomina³, ¿e obiecywali sobie nie che³piæ siê swoj¹ wojenn¹
ofiar¹, pozostawiæ j¹ w cieniu, bezimienn¹ - bo tak doskonalej wype³nia siê idea³y S³u¿by
Bogu, Polsce i BliŸnim, zawarte w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim.
Druhny i Druhowie !
Mam œwie¿o w pamiêci ubieg³oroczne obchody 60 rocznicy Powstania Warszawskiego
w Warszawie. Mam w pamiêci wspania³e zloty Organizacji Harcerek i Organizacji Harcerzy.
W tym roku w sposób niecodzienny prze¿ywa³em ten dzieñ w Miejscu Piastowym ko³o
Krosna, na po³udniu Polski. Tu zgromadzi³y siê rzesze Polek i Polaków, aby w rocznicê
wybuchu Powstania Warszawskiego modliæ siê o trzeŸwoœæ dla Polski, przywo³uj¹c pamiêæ
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b³ogos³awionego ksiêdza Bronis³awa Markiewicza, Michality, który w tym miejscu prowadzi³
wielk¹ walkê o trzeŸwoœæ i pe³ny rozwój ludu polskiego. Twórca "Powœci¹gliwoœci i Pracy"
mawia³ wielokrotnie: Polska albo bêdzie trzeŸwa, albo jej wcale nie bêdzie.
To by³o odczytywanie znaków czasu naonczas, a to wielkie wo³anie o trzeŸwoœæ jest i
dziœ tak bardzo aktualne. Szerzy siê moda na pe³ny luz, na swobodniejszy styl ¿ycia, na
niekoniecznoœæ pewnych wymagañ, od siebie i od innych. Propaguje siê styl ¿ycia taki, jakby
nie by³o obok bliŸniego, jakby moje dobro by³o najwy¿sz¹ norm¹ etyczn¹. A co z Polsk¹ ?
To jest pytanie, które uœwiadamia nam ofiary powstañców z Warszawy, obroñców
Rzeczypospolitej z wojny bolszewickiej i robotników polskiego sierpnia 1980 roku. Tamte ofiary i tamte daty, zespolone wokó³ troski o Najjaœniejsz¹ Rzeczpospolit¹, s¹ zobowi¹zaniem do
troski o drugiego i o dobro wspólne, tak¿e o przysz³e pokolenia. Dlatego miesi¹c sierpieñ jest
takim wielkim wo³aniem o trzeŸwoœæ Narodu. W tym wo³aniu jest ZHR wraz ze swoj¹
bezwarunkow¹ abstynencj¹. Tak jest od zarania Harcerstwa, od czasów Andrzeja
Ma³kowskiego. Ta potrzeba abstynencji od prawie stu lat jest niezmiennie potrzebna. Do ci¹gu
zobowi¹zañ, jakie móg³ wymieniæ Ma³kowski, dosz³y nowe, sierpniowe daty: 1 sierpnia 1944,
15 sierpnia 1920 i 31 sierpnia 1980. One zobowi¹zuj¹ do troski i do ofiary.
Czuwam,

to znaczy tak¿e: czujê siê odpowiedzialny za to wielkie,
wspólne dziedzictwo, któremu na imiê Polska,
to imiê nas wszystkich okreœla, to imiê nas wszystkich zobowi¹zuje,
to imiê nas wszystkich kosztuje. ...To, co kosztuje, w³aœnie stanowi wartoœæ.

Te s³owa Jana Paw³a II wypowiedziane w czasie Apelu Jasnogórskiego w roku 1983
do m³odzie¿y, w tym do licznie zgromadzonych harcerek i harcerzy, te¿ zobowi¹zuj¹.
Wrêczyliœmy wówczas Ojcu Œwiêtemu tablicê z tekstem naszego Prawa i Przyrzeczenia, a jej
miniaturkê przyszywaliœmy do munduru. To jest nasza historia i nasze zobowi¹zanie.
W Miejscu Piastowym nie zabrak³o harcerzy z ZHR. Nie zabrak³o te¿ licznych s³ów o
Powstaniu Warszawskim i Szarych Szeregach. Potwierdzeniem podjêcia zobowi¹zania do
S³u¿by i do odpowiedzialnoœci za Polskê oraz odczytywania na nowo znaków czasu by³o
Przyrzeczenie Harcerskie, które o pó³nocy u relikwii b³ogos³awionego ksiêdza Bronis³awa
Markiewicza z³o¿y³o dwóch kleryków z ZHR.
Godzina W. Kiedy przyjdzie - nie odmawiajcie. Stañcie do S³u¿by.
Czuwajcie !
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1. Harcerskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
1.1. Naczelnictwo w dniu 25 czerwca br. zatwierdzi³o nowy Regulamin Harcerskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, wpisuj¹c jego dzia³alnoœæ jeszcze mocniej w
dzia³alnoœæ œrodowisk harcerskich, chor¹gwi i okrêgów ZHR.
1.2. Na wniosek Komendanta G³ównego HOPR powo³ujê w sk³ad Komendy G³ównej
HOPR i powierzam funkcjê Zastêpcy Komendanta G³ównego HOPR pwd. Andrzejowi
Gajcemu - Mazowiecka Chor¹giew Harcerzy.
1.3. Wyra¿am podziêkowanie Komendantowi G³ównemu HOPR phm Lechowi
Najbauerowi za wspó³pracê przy opracowywaniu nowego Regulaminu Harcerskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Czuwaj !
Przewodnicz¹cy ZHR
hm. Kazimierz Wiatr
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