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Kraków, 2/3 kwietnia 2005 r.
PRZEWODNICZ¥CY
ZWI¥ZKU HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ

Rozkaz Specjalny L 3/2005
Druhny i Druhowie !
Nasze serca s¹ rozdarte ¿alem. S³owa nieudolnie próbuj¹ wyraziæ to co czuje serce.
Umar³ Papie¿, nasz ukochany Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II. Wróci³ do Ojca, my zostaliœmy
sami. Dla wielu z nas kawa³ek ziemi urwa³ siê pod stopami.
Mamy w pamiêci Jego zas³ugi dla Polski i Œwiata, dla Koœcio³a i dla ka¿dego z nas.
Przecie¿ z tej troski i z tej mi³oœci powsta³a Solidarnoœæ i nasze Krêgi Instruktorów
Harcerskich im. A. Ma³kowskiego - KIHAM, upad³ PRL i mur berliñski. Zmieni³a siê Europa
i zmieni³ siê ca³y Œwiat. Tyle s³ów i tyle œwiadectw. Modlitwa w Jego intencji po³¹czy³a w
ostatnich dniach katolików, protestantów, mahometan i ¿ydów.
Mamy w pamiêci nasze z Nim spotkania. Patrzymy na wspólne zdjêcia z pielgrzymek
i spotkañ w Castel Gandolfo. Przywo³ujemy s³owa jakie us³yszeliœmy na Jasnej Górze, w
Tarnowie i na Westerplatte, w Toruniu, w Rzymie i wielu innych miejscach. Dziêkujemy za
Bia³e S³u¿by, z których wyrós³ ZHR. Dziêkujemy za b³ogos³awionego ksiêdza podharcmistrza
Wincentego Frelichowskiego - patrona Harcerstwa.
Rozumia³ m³odych i rozumia³ Œwiat, kocha³ m³odych i kocha³ Œwiat. Z m³odzie¿¹
pozosta³ do koñca: Szuka³em Was, teraz przybyliœcie do mnie i za to Wam dziêkujê. Wracaj¹
z pamiêci te wspania³e s³owa wypowiedziane do m³odych, w tym do harcerek i harcerzy, w
czasie Apelu Jasnogórskiego w roku 1983:
Czuwam, to znaczy staram siê byæ cz³owiekiem sumienia,
¿e tego sumienia nie zag³uszam, i nie zniekszta³cam,
¿e nazywam po imieniu dobro i z³o.
Czuwam, to znaczy dalej: dostrzegam drugiego, nie zamykam siê w sobie,
w ciasnym podwórku w³asnych interesów czy te¿ nawet w³asnych os¹dów,
to znaczy: mi³oœæ bliŸniego - to znaczy: podstawowa miêdzyludzka solidarnoœæ.
Czuwam, to znaczy tak¿e: czujê siê odpowiedzialny za to wielkie,
wspólne dziedzictwo, któremu na imiê Polska,
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to imiê nas wszystkich okreœla, to imiê nas wszystkich zobowi¹zuje,
to imiê nas wszystkich kosztuje. ...To, co kosztuje, w³aœnie stanowi wartoœæ.
Wracaj¹ te¿ s³owa wypowiedziane na spotkaniu z m³odzie¿¹ na Westerplatte, jak¿e
wa¿ne i ci¹gle aktualne, szczególnie dla harcerek i harcerzy, dla instruktorek i instruktorów:
Ka¿dy z was, m³odzi przyjaciele, znajduje w ¿yciu jakieœ swoje "Westerplatte".
Jakiœ wymiar zadañ, które musi podj¹æ i wype³niæ,
Jak¹œ s³uszn¹ sprawê, o któr¹ nie mo¿na nie walczyæ.
Jakiœ obowi¹zek, powinnoœæ, od której nie mo¿na siê uchyliæ. Nie mo¿na "zdezerterowaæ".
Wreszcie - jakiœ porz¹dek prawd i wartoœci, które trzeba "utrzymaæ" i "obroniæ",
tak jak Westerplatte, w sobie i wokó³ siebie.
Tak, obroniæ - dla siebie i dla innych.
Ojciec Œwiêty naucza³ nas w ostatnich latach, a szczególnie w ostatnich tygodniach,
zupe³nie inaczej. Dokonywa³ heroicznego wysi³ku, aby potwierdziæ swoje wczeœniejsze do nas
s³owa. Wiemy, i¿ du¿o ³atwiej g³osiæ pewne pogl¹dy i zasady, trudniej za nie oddawaæ ¿ycie i
trudniej podporz¹dkowywaæ siê im ka¿dego, codziennego dnia. Jan Pawe³ II bêd¹c chorym i
w podesz³ym wieku, oddawa³ siê ca³y, Totus Tuus ...
To jest powa¿na wskazówka dla naszej S³u¿by i dla ca³ej naszej postawy ¿yciowej.
Trzeba nam ponownie odczytaæ wiele tamtych s³ów i na nowo je zrozumieæ, potraktowaæ jako
zadanie zadane nam przez ukochanego Ojca Œwiêtego. To taka nowa nieustaj¹ca Bia³a S³u¿ba,
rozpoczynaj¹ca siê w nas ka¿dego dnia, to nasze nieustanne Semper Fidelis !
W roku 1979. na krakowskich B³oniach odby³o siê wielkie Bierzmowanie Narodu.
Pad³y wówczas zobowi¹zuj¹ce pytania i proœby:
Pozwólcie przeto, ¿e tak jak zawsze przy bierzmowaniu biskup,
i ja dzisiaj dokonam owego apostolskiego w³o¿enia r¹k
na wszystkich tu zgromadzonych, na wszystkich moich rodaków.
...
Pragnê wam dziœ przekazaæ tego Ducha,
ogarniaj¹c sercem z najg³êbsz¹ pokor¹
to wielkie "bierzmowanie dziejów", które prze¿ywacie.
I dlatego - zanim st¹d odejdê, proszê was,
abyœcie ca³e to duchowe dziedzictwo, któremu na imiê "Polska",
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raz jeszcze przyjêli z wiar¹, nadziej¹ i mi³oœci¹
- tak¹, jak¹ zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie œwiêtym,
- abyœcie nigdy nie zw¹tpili i nie znu¿yli siê, i nie zniechêcili,
- abyœcie nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.
Proszê was:
- abyœcie mieli ufnoœæ nawet wbrew ka¿dej waszej s³aboœci, abyœcie szukali zawsze
duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleñ ojców naszych i matek j¹ znajdowa³o,
- abyœcie od Niego nigdy nie odst¹pili,
- abyœcie nigdy nie utracili tej wolnoœci ducha, do której On "wyzwala" cz³owieka,
- abyœcie nigdy nie wzgardzili t¹ Mi³oœci¹, która jest "najwiêksza", która siê wyrazi³a
przez Krzy¿, a bez której ¿ycie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu.
Proszê was o to ....
Czuwajmy !
1. S³u¿ba.
1.1. Zarz¹dzam w ca³ym Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczypospolitej 3-miesiêczn¹ ¿a³obê.
1.2. Rozkazujê za³o¿enie na ten okres na Krzy¿e Harcerskie bia³e krepy, a na sztandary
czarne wstêgi.
2. Organizacyjne.
2.1. Koordynowanie udzia³u ZHR w pogrzebie Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II oraz w modlitwach i nabo¿eñstwach powierzam hm. Markowi Ró¿yckiemu.
2.2. Zobowi¹zujê Naczelniczkê Harcerek i Naczelnika Harcerzy do podjêcia stosownych
dzia³añ zwi¹zanych z udzia³em w pogrzebie.
2.3. Zobowi¹zujê Przewodnicz¹cych Zarz¹dów Okrêgów do podjêcia stosownych dzia³añ
zwi¹zanych z udzia³em œrodowisk w modlitwach i nabo¿eñstwach.
Czuwaj i Szczêœæ Bo¿e !
Przewodnicz¹cy ZHR
hm. Kazimierz Wiatr
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