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Warszawa, 23 paŸdziernik 2004 r.
PRZEWODNICZ¥CY
ZWI¥ZKU HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ

Rozkaz L 12/2004
Druhny i Druhowie !

Dziêkujê Wam za liczny i godny udzia³ w pogrzebie Druha Harcmistrza
Rzeczypospolitej Tomasza Strzembosza.
To by³o nasze wspólne, wielkie i g³êbokie prze¿ycie. Kiedy w koœciele k³ad³em na
trumnie Druha Tomasza plakietê Krzy¿a Harcerskiego z czerwon¹ podk³adk¹ w bia³ym otoku
- oznaczeniami honorowego stopnia Harcmistrza Rzeczypospolitej, moje wzruszenie by³o
trudne do opanowania. Druh Tomasz by³ wielkim cz³owiekiem w sprawach wielkich i w
sprawach drobnych, potrafi³ zbudowaæ w sobie Dobro i potrafi³ dzieliæ siê nim z innymi: serce
na wyci¹gniêtej d³oni ...
W Harcerstwie najwa¿niejsze s¹ wartoœci. Opisuje je Prawo i Przyrzeczenie
Harcerskie. Ale w Harcerstwie staramy siê raczej dzia³aæ ni¿ mówiæ, raczej tymi wartoœciami
¿yæ i dawaæ przyk³ad, ni¿ wyg³aszaæ referaty i organizowaæ konferencje. S¹ takie chwile w
¿yciu, kiedy w sposób szczególny do czegoœ dorastamy, kiedy w sposób g³êbszy dostrzegamy
to co istotne. Nasi Szaro-Szeregowcy mówili, ¿e w czasie Powstania Warszawskiego szybciej
siê dojrzewa³o, czas szybciej p³yn¹³, m³odzi ch³opcy szybciej stawali siê mê¿czyznami, a
m³ode dziewczêta szybciej zadziwia³y dojrza³oœci¹. Dzieñ dzisiejszy by³ dla nas na pewno czasem takiego szybszego dojrzewania, czasem g³êbokiego namys³u nad ¿yciem, jego sensem i
g³êbi¹. By³ okazj¹ do odczytania kolejnych znaków czasu, sam Druh Tomasz jest dziœ dla nas
takim znakiem czasu.
Jeœli czasem brak nam si³, czasu lub woli do trwania w Dobru i do S³u¿by, to wtedy
winniœmy uœwiadamiaæ sobie w sposób szczególny te wysi³ki dla nas naszych poprzedników,
wartowników Prawdy, Dobra i Piêkna. Do listy tych wybitnych uczestników wydarzeñ z roku
1911, 1920, 1939, 1944, 1945, 1956, 1980, 1989 - ludzi, którzy dla nas ponosili trudy, dopisujemy dziœ Druha Hm. RP. Tomasza Strzembosza. To s¹ kamienie milowe naszej historii, to s¹
kamienie wêgielne Harcerstwa i drogowskazy na dalsz¹ drogê.
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Dziêkujê tym, którzy wiele wysi³ku w³o¿yli w przygotowania dzisiejszych uroczystoœci. Dziœ ich nie wymieniam, pozostaj¹c w pokorze wobec wielkoœci dzisiejszych prze¿yæ.
Dobrze wype³nili swój obowi¹zek.
¯yczê wszystkim, aby dzisiejsze prze¿ycia da³y Wam du¿o si³y na dziœ i na jutro. Aby
nasze zobowi¹zania pamiêci o Druhu Tomaszu by³y wype³niane g³êbok¹ treœci¹ ka¿dego dnia.

Czuwaj i Szczêœæ Bo¿e !

Przewodnicz¹cy ZHR
hm. Kazimierz Wiatr
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