Warszawa – Katyń, 10.04.2010
Rozkaz Specjalny
Druhny! Druhowie!
Żałobna trąbka zagrała nad Lasem Katyńskim, zagrała nad Smoleńskiem. Czy tylko dla
tysięcy polskich oficerów zamordowanych przez Sowietów wiosną 1940 roku? Nie. Zagrała
dla ofiar dzisiejszej tragedii narodowej. Zagrała dla Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha
Kaczyńskiego, Protektora Harcerstwa; zagrała dla Pana Prezydenta Rzeczypospolitej na
Obczyźnie Ryszarda Kaczorowskiego, Harcmistrza RP i b. Przewodniczącego ZHP poza
granicami Kraju; zagrała dla Księdza Biskupa Tadeusza Płoskiego, Krajowego Duszpasterza
Harcerstwa; zagrała dla Pana Ministra Pawła Wypycha, harcmistrza i b. Komendanta
Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy; zagrała dla Pani Katarzyny Doraczyńskiej z Kancelarii
Prezydenta, instruktorki szczepu 22 WDH „Watra”; zagrała dla dziesiątków najważniejszych
osób polskiego życia publicznego, w tym dowódców Wojska Polskiego.
Obok tej tragedii nie można przejść obojętnie, ale nie można też o niej mówić. Bo trudno
mówić, kiedy łzy dławią nam gardło. Wyrazem naszego hołdu i pamięci powinna być
modlitwa i zaduma. Pan Prezydent i towarzyszące mu osoby udawały się na uroczystości
katyńskie, aby dać świadectwo. Zginęli w służbie Polsce, w służbie tym wartościom, które dla
wychowania młodych Polaków mają fundamentalne znaczenie. My, jako harcerki i harcerze,
musimy być w gotowości do dawania świadectwa i do służby. Szczególnie teraz musimy
wierzyć w moc Zmartwychwstania i w moc Miłosierdzia.
Żałobne dzwony biją w naszych sercach. Najbliższe dni będziemy przeżywać w
powadze i skupieniu. Będziemy stawać do apelu, aby być godnymi słów Floriana
Marciniaka, że „harcerstwo jest funkcją polskiej racji stanu”. Będziemy czuwać!
1.

Służba.
1. Zarządzamy w całym Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej 30-dniową żałobę.
2. Rozkazujemy założenie na ten okres na Krzyże Harcerskie czarnej krepy i czarnych
wstęg na sztandary.

2.

Organizacyjne.
1. Zobowiązujemy Zarządy Okręgów, komendantki i komendantów chorągwi do
włączenia środowisk ZHR do uroczystości żałobnych, mszy świętych, nabożeństw i
zgromadzeń oddających hołd ofiarom katastrofy we wszystkich miejscach działania
Związku.
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