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Warszawa, 26 marzec 2005 r.
PRZEWODNICZ¥CY
ZWI¥ZKU HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ

Rozkaz L 2/2005
Druhny i Druhowie !
26 marca 1943 roku pod warszawskim Arsena³em odby³a siê wa¿na akcja militarna Grup
Szturmowych konspiracyjnych Szarych Szeregów. Ale nie waga militarna tego
wydarzenia spowodowa³a, ¿e przetrwa³o ono w naszej pamiêci przez ten d³ugi czas.
Wa¿n¹, ale nie jedyn¹ okolicznoœci¹, by³o opisanie tego wydarzenia przez Aleksandra
Kamiñskiego w Kamieniach na Szaniec, wydanych jeszcze w czasie trwania wojny.
Decyduj¹ce by³o to, ¿e Akcja pod Arsena³em by³a wa¿nym odruchem serca ówczesnych
Szarych Szeregów, szczególnie ich j¹dra jakim by³o œrodowisko warszawskie.
Kiedy Zoœka dowiedzia³ siê o aresztowaniu Rudego, powiedzia³: uderzyli nas w samo
serce ! Nasza formacja S³u¿by Bogu, Polsce i BliŸnim ma kszta³towaæ w nas wra¿liwoœæ,
która w pewnych okolicznoœciach generuje okreœlone, pozytywne zachowania.
Wra¿liwoœæ ta powoduje, ¿e nie musimy rozwa¿aæ za i przeciw ka¿dej sytuacji, ale po
prostu wiemy jak postêpowaæ.
Ten odruch serca, jaki mia³ miejsce pod Arsena³em w roku 1943, by³ powodem, ¿e od
prawie 50 lat gromadz¹ siê pod Arsena³em dru¿yny harcerskie. Pomimo, ¿e w PRL-u
by³o to pocz¹tkowo ca³kowicie zabronione, a po roku 1956 niemile widziane, dru¿yny
przyje¿d¿a³y i przychodzi³y pod Arsena³, aby st¹d czerpaæ si³ê do S³u¿by i do Braterstwa.
Z tych spotkañ pod Arsena³em wyrós³ w roku 1980 KIHAM i jego kszta³t. Wyros³o wiele
Dobra, przyjaŸni i si³y. Osobiœcie wi¹¿ê z tym miejscem, z t¹ dat¹, wa¿ny fragment
mojego ¿yciorysu i mojej osobowoœci - nie tylko harcerskiej. Przyrzeczenie Harcerskie
sk³ada³em na rêce Matki Janka, a potem wielokrotnie jako dru¿ynowy 33 KDH im. hm.
Janka Bytnara "Rudego" odbiera³em przyrzeczenia nad mogi³¹ Janka na Pow¹zkach.
Wielokrotnie osoba Janka inspirowa³a mnie do podejmowanych dzia³añ, a co wa¿niejsze,
do dokonywania codziennych wyborów - w poczuciu zobowi¹zania wobec Janka, Zoœki
i wielu innych.
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Druhny i Druhowie !
Akcja pod Arsena³em, podobnie jak ca³a historia Harcerstwa od 1911 roku, poprzez rok
1918, 1920, 1939, 1956, 1980 i 1989, jest istotnym zakotwiczeniem naszego ruchu i
naszego ideowego oblicza. Chcemy z niej czerpaæ na dziœ, ale chcemy tak¿e j¹ znaæ,
badaæ i opisywaæ. W tym celu powo³ano Zespó³ Historyczny ZHR. Dziœ jest czas oceny
tej pracy i podjêcia kolejnych wyzwañ. Naczelnictwo przyjê³o nowy Regulamin Zespo³u
Historycznego ZHR i dziœ powo³ujemy nowy jego sk³ad, który mam nadziejê nada
nowego impetu pracom historycznym w ZHR. Mam nadziejê, ¿e bêd¹ prowadzone intensywne prace naukowe, wydawnicze i popularyzatorskie - w ZHR i w ca³ym spo³eczeñstwie.
Druhny i Druhowie !
Prze¿ywamy czas Wielkiego Tygodnia. Czas Pasji Pana naszego Jezusa Chrystusa
przybli¿a nas do tajemnicy sensu naszego ¿ycia. ¯yczê, aby te dni da³y Wam du¿o si³y,
aby by³y czasem zaczerpniêcia ze zdroju ³aski. Abyœmy potrafili czyniæ Dobro ka¿dego
dnia, abyœmy w sobie zbudowali ³ad wynikaj¹cy z tamtych wydarzeñ i abyœmy mieli si³ê
dzieliæ siê Dobrem ze wszystkimi wokó³. Aby Droga Krzy¿owa i Zmartwychwstanie
by³y stale obecne w naszym myœleniu i dzia³aniu. Miejmy wspóln¹ œwiadomoœæ, ¿e te 15
lat ZHR wpisuje siê w dzieje zbawienia œwiata, ¿e nasz trud jest wa¿nym wk³adem w
dzieje naszego Narodu i Pañstwa, w dzieje Koœcio³a i Œwiata.
Chrystus Zmartwychwsta³ ! Prawdziwie Zmartwychwsta³ ! Alleluja !!!
Czuwaj i Szczêœæ Bo¿e !
1. Zaliczenie S³u¿by.
1. 1. Zaliczam S³u¿bê Instruktorsk¹ za rok 2004
hm. Magdalenie Masiak - Naczelniczce Harcerek
hm. Paw³owi Zarzyckiemu - Naczelnikowi Harcerzy
1. 2. Dziêkujê gor¹co Druhnie Naczelniczce i Druhowi Naczelnikowi za rok wytê¿onej
pracy instruktorskiej.
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2. Zespó³ Historyczny ZHR.
2. 1. Powo³ujê Zespó³ Historyczny ZHR w sk³adzie:
hm. Marek Wierzbicki
hm. Wojciech Hausner
hm. Anna Dudzik
hm. Andrzej Glass
hm. Adam Baran
prof. Marek Chodakiewicz
dr Piotr £ysakowski
hm. Bart³omiej Godzisz
phm. Marcin Kapusta
pwd. Sebastian Bojemski
2. 2. Mianujê kierownictwo Zespo³u Historycznego:
Przewodnicz¹cego - hm. Marka Wierzbickiego
Z-cê przewodnicz¹cego - hm. Wojciecha Hausnera.
3. Wydzia³ Zagraniczny.
3. 1. Odwo³uje z funkcji Kierownika Wydzia³u Zagranicznego
hm. Annê St¹siek, która nadal pozostaje w sk³adzie Wydzia³u Zagranicznego.
3. 2. Mianujê na funkcje Kierownika Wydzia³u Zagranicznego
hm. Mateusza St¹œka - Komisarza Zagranicznego ZHR.
4. Podziêkowania.
W tych dniach mija rok od czasu ostatniego Zjazdu ZHR. Dziêkujê bardzo gor¹co
moim wspó³pracownikom w Naczelnictwie i w Wydzia³ach Naczelnictwa za wytê¿on¹
pracê. Dziêkujê Radzie Naczelnej za wspólne spotkania, a szczególnie Przewodnicz¹cym
Zarz¹dów Okrêgów, za podejmowany trud codziennej pracy. Dziêkujê Wam Instruktorki
i Instruktorzy, Druhny i Druhowie, za to, ¿e jesteœcie i ¿e trwacie wytrwale w S³u¿bie
Bogu, Polsce i BliŸnim !
Czuwaj !
Przewodnicz¹cy ZHR
hm. Kazimierz Wiatr
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