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Warszawa, 11 listopad 2004 r.
PRZEWODNICZ¥CY
ZWI¥ZKU HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ

Rozkaz L 13/2004
Druhny i Druhowie !

Œwiêtujemy dziœ rocznicê odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci w roku 1918 po
ponad stu latach niewoli. Wracamy do tamtej radosnej chwili ka¿dego roku, pytaj¹c siebie i
pytaj¹c innych: co wa¿nego wydarzy³o siê od tamtego czasu i jak wykorzystaliœmy ostatnie
tygodnie i miesi¹ce w naszej OjczyŸnie. Przywo³ujemy pamiêæ Józefa Pi³sudskiego, Romana
Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego, którzy stali na czele tamtego pochodu do wolnoœci i
niepodleg³oœci. Ten pochód to tak¿e wiele ofiar, szczególnie w nastêpnych latach w obronie
œwie¿o zdobytej niepodleg³oœci.
Wracamy w tym dniu tak¿e do roku 1989, do kolejnego powrotu niepodleg³oœci.
Liczymy czas i porównujemy osi¹gniêcia budowy pañstwowoœci i gospodarki, mierzymy stan
pocz¹tkowy i osi¹gniête ró¿nice. Zgorzknia³e to rachunki, jeœli sk³adnikami obliczeñ s¹
nieustaj¹ce i niewyobra¿alne w skali afery gospodarcze i polityczne. Na tym tle jawi siê tak¿e
historia ZHR, wzrastaj¹cego z III Rzeczypospolit¹, podobnie jak ZHP wzrasta³ z II
Rzeczypospolit¹. Czy do³o¿yliœmy nasz¹ cegie³kê do budowy wspólnego domu ? Czy ta
cegie³ka mog³a byæ wiêksza ? Czy nasza S³u¿ba Polsce by³a na miarê naszych mo¿liwoœci i na
miarê potrzeb wznoszonego gmachu Pañstwa Polskiego ?
Historia to nasze korzenie. Trzeba o nich pamiêtaæ, trzeba pamiêtaæ o wysi³kach i ofiarach. Z tej pamiêci ma wynikaæ czeœæ dla naszych bohaterów. Ale najwiêkszym wyrazem
zrozumienia historii i tamtych ofiar jest wyci¹ganie wniosków z historii do ¿ycia w dniu
dzisiejszym, jest poczucie obowi¹zku wobec naszych poprzedników. Wyrazem tego
obowi¹zku jest aktywne uczestnictwo w ¿yciu spo³ecznym, gospodarczym i politycznym
pañstwa. W harcerstwie, w Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczypospolitej, to aktywne uczestnictwo
wyra¿a siê przede wszystkim w wychowaniu m³odego pokolenia i we wprowadzaniu zasad
harcerskich do ¿ycia publicznego. To jest nasze wielkie zobowi¹zanie wynikaj¹ce z historii
Polski, tak¿e tej z roku 1918 i 1989.
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Warto te¿ pamiêtaæ o historii ruchu harcerskiego. Pamiêtam troskê Druha Tomasza o
zapis najnowszej historii harcerstwa. Pamiêtam, jak wielokrotnie ubolewa³, ¿e w opracowaniach naukowych dotycz¹cych tego okresu brak informacji o harcerstwie, o pierwszej harcerskiej konspiracji tu¿ po II wojnie œwiatowej, ¿e brak zapisów o harcerskiej konspiracji z czasu
po rozwi¹zaniu ZHP w roku 1948. W opracowaniach dotycz¹cych opozycji politycznej w PRL
zauwa¿a³ brak informacji o KIHAM, o NRH i o Ruchu Harcerskim. Mówi³ nam, ¿e trzeba siê
tym koniecznie zaj¹æ, ¿e to nasz obowi¹zek, ¿e nikt tego za nas nie zrobi. Nie zawaham siê
nazwaæ tego Testamentem Druha Tomasza, który potwierdzony jego niez³omnoœci¹ w obronie
Prawdy jest dla nas wa¿nym drogowskazem na dzisiejszy czas.

Druhny i Druhowie !
Wolnoœæ trzeba zdobywaæ ka¿dego dnia, wolnoœæ to dobro zbudowane w nas, którym
winniœmy dzieliæ siê z innymi. Z tej naszej wolnoœci mo¿emy budowaæ wolnoœæ naszego
pañstwa. Na có¿ nam niepodleg³e pañstwo, jeœli sami popadniemy w zniewolenie ? Ró¿ne s¹
formy tego zniewolenia i dlatego ka¿dego dnia musimy stawaæ siê wolnymi. Niepodleg³e
pañstwo ma byæ pomoc¹ w budowaniu w nas wolnoœci i nasza wolnoœæ ma budowaæ niepodleg³oœæ pañstwa.
Wiele jest dziœ zagro¿eñ niepodleg³oœci Polski: uzale¿nienia gospodarcze, finansowe,
cywilizacyjne, technologiczne, surowcowe, mentalne i wiele innych. Widzimy du¿o z³a wokó³
siebie, ale nie b¹dŸmy bierni. Wolnoœæ zbudowana w nas samych, wolnoœæ naszej kultury narodowej i wiernoœæ tradycji ojców - to s¹ wartoœci, które pozwala³y przetrwaæ najciê¿sze burze
dziejowe. Dlatego trwajmy i podejmujmy dzie³o !

Przewodnicz¹cy ZHR
hm. Kazimierz Wiatr
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