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Warszawa-Kraków, 3 maja 2004 r.
PRZEWODNICZ¥CY
ZWI¥ZKU HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ

Rozkaz L 6/2004
Druhny i Druhowie !
Uznaj¹c, ¿e los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia Konstytucyii
Narodowej jedynie zawis³, d³ugim doœwiadczeniem poznawszy zadawnione Rz¹du naszego
wady, a chc¹c korzystaæ z pory, w jakiej Europa siê znajduje, i z tej dogorywaj¹cej chwili,
która nas samym sobie wróci³a, wolni od hañbi¹cych obcej przemocy nakazów, ceni¹c dro¿ej
nad ¿ycie, nad szczêœliwoœæ osobist¹, egzystencjê polityczn¹, niepodleg³oœæ zewnêtrzn¹
i wolnoœæ wewnêtrzn¹ Narodu, którego los w rêce nasze jest powierzonym, chc¹c oraz na
b³ogos³awieñstwo, na wdziêcznoœæ wspó³czesnych i przysz³ych pokoleñ zas³u¿yæ, mimo
przeszkód, które w nas namiêtnoœci sprawowaæ mog¹, dla dobra powszechnego, dla
ugruntowania wolnoœci, dla ocalenia Ojczyzny Naszej i jej granic, z najwiêksz¹ sta³oœci¹
ducha, niniejsz¹ Konstytucyj¹ uchwalamy i tê ca³kowicie za œwiêt¹, za niewzruszon¹
deklarujemy, dopóki by Naród w czasie prawem przepisanym, wyraŸn¹ wol¹ swoj¹ nie uzna³
potrzeby odmienienia w niej jakiego artyku³u. Do której to Konstytucyi dalsze ustawy Sejmu
teraŸniejszego we wszystkim stosowaæ siê maj¹.
Tyle sama Konstytucja uchwalona 3 maja 1791 roku, tyle wstêp do Ustawy Rz¹dowej.
Œwiêto 3 Maja przypomina nam wydarzenia sprzed wielu laty. Czy przypominanie ich dziœ ma
sens ? Czy mamy tylko podziwiaæ naszych przodków i zachwycaæ siê nasz¹ histori¹, czy te¿
wydarzenia tamtych dni maj¹ jeszcze jakieœ g³êbsze znaczenie na dzisiejszy czas ?
Og³oszenie pierwszej polskiej Konstytucji w bardzo trudnym dla Polski czasie by³o
heroicznym wyczynem o du¿ym znaczeniu dla wielu kolejnych pokoleñ. By³a to pierwsza
Konstytucja w Europie, a druga w œwiecie (po Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej),
przed Francj¹ i innymi potêgami ówczesnego œwiata. Byliœmy nowoczeœni i chcieliœmy
przeobra¿aæ nasz kraj, toczony przez wiele wewnêtrznych chorób spo³ecznych. Przytoczony
powy¿ej fragment tego dokumentu mówi sam za siebie; wiele zawartych w nim s³ów jeszcze
dziœ wzbudza pozytywne emocje, zmusza do refleksji i do chêci budowania wspólnego domu
- Polski.
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Z tych w³aœnie powodów dzieñ ten by³ œwiêtowany w czasie zaborów, w dobry czas
niepodleg³oœci i w czasie okupacji. Têskniliœmy za tym œwiêtem w trudnym czasie
PRL-u. To by³a zachêta do wysi³ku i to do wysi³ku budowania, a nie walki. To by³ i jest ten
dobry i trwa³y fundament, na którym mo¿na wznosiæ okaza³y gmach Rzeczypospolitej.
Od dwóch dni jesteœmy w Unii Europejskiej. To jest nowa rzeczywistoœæ, której
jeszcze tak naprawdê nie znamy, jeszcze jej nie zaznaliœmy. Na pewno jest to kolejne
wyzwanie dla Polski i dla Polaków, szczególnie dla m³odych i dla ZHR. Czy rozp³yniemy siê
jak bezwolna masa ? Czy zatracimy nasze wartoœci i idea³y ? Czy te¿ trwaæ bêdziemy przy
naszych wartoœciach i przy naszej historii i tradycjach ?
Najwa¿niejszym zadaniem ZHR-u dziœ to ukazanie mo¿liwoœci syntezy tradycyjnych
wartoœci i najnowszych osi¹gniêæ cywilizacyjnych w ka¿dej dziedzinie, na miarê
spo³eczeñstwa informacyjnego. Ogromny postêp myœli, techniki i technologii jest
przyt³aczaj¹cy. Na pewno spowoduje on wielkie zmiany mentalne w ka¿dym z nas i w ca³ym
polskim spo³eczeñstwie oraz na ca³ym œwiecie. Do tego znaczne migracje ludnoœci, dla nas
tak¿e zwi¹zane w³aœnie z wst¹pieniem do Unii Europejskiej. To s¹ wielkie wyzwania.
Harcerstwo wielokrotnie dawa³o dowód swego o¿ywczego dzia³ania, sprawdza³o siê
w trudnych chwilach. ZHR jest emanacj¹ tych bardzo dobrych tradycji i da³ dowód, ¿e potrafi
byæ kreatywny. Dlatego dziœ zwracam siê do Was o podjêcie tego wysi³ku, twórczego trwania
przy naszych wartoœciach i budowania w nas i w ZHR postawy zakorzenionej
w wielowiekowej tradycji europejskiej kultury ³aciñskiej.
Dzisiejszy czas polskiej rzeczywistoœci nie jest zbyt buduj¹cy. S¹ chwile, kiedy ¿yæ siê
nie chce w takim spo³eczeñstwie. Ale nikt nie mówi³, ¿e bêdzie ³atwo. Mo¿e to te¿ nasza wina,
¿e byliœmy zbyt ma³o aktywni na polu walki o wartoœci, o wprowadzanie zasad harcerskich do
¿ycia publicznego. Mo¿e milczeliœmy, kiedy nie wolno by³o milczeæ. Mo¿e zbyt ma³o wysi³ku
wk³adaliœmy w budowanie kolejnych œrodowisk harcerskich, aby nasza myœl i nasze zasady
zatacza³y coraz szersze krêgi. Je¿eli harcerstwo to skauting plus niepodleg³oœæ, to mamy
poczuæ siê odpowiedzialni za to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imiê Polska. Mamy
czuwaæ !
Jak czuwaæ dziœ ? Co jest najwa¿niejsze ? Przede wszystkim S³u¿ba, S³u¿ba Bogu
Polsce i BliŸnim. S¹ ró¿ne pola tej wielorakiej s³u¿by. W tej s³u¿bie najwa¿niejsze jest jednak
nasze wnêtrze: jakim jestem cz³owiekiem, czy jest we mnie Dobro, czy przestrzegam
Dekalogu i Prawa Harcerskiego ? Wokó³ tyle k³amstwa, ma³ego i du¿ego, wtapiamy siê w tê
masê ludzi mówi¹cych nieprawdê.
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Dlatego proszê Was nieustannie i powtarzam: nie k³amcie, mówcie tylko prawdê,
a kiedy Was na to nie staæ milczcie ! Nigdy nie k³amcie. To jest na dziœ bardzo wa¿ne zadanie
- przerwaæ ten wszechogarniaj¹cy ³añcuch k³amstwa. Potem kolejno trzeba wymieniaæ dalsze
wymagania: abstynencjê, czystoœæ i uczciwoœæ. Wymagajcie tego od siebie i od Waszych
prze³o¿onych. ¯yczê Wam w tym dziele du¿o si³y. Nie za³amujcie siê postaw¹ swojego
otoczenia i prze³o¿onych, ale zachêcajcie Ich do Dobra, wymagajcie od Nich. W Harcerstwie
wszyscy wychowujemy i wszyscy jesteœmy wychowywani, tak jest w dru¿ynie i w ca³ym
ZHR. Dlatego proszê Was o tak¹ postawê odwagi i Prawdy, tak¿e wobec mnie.
Powtarzam to z ca³¹ moc¹: nikt za nas tego nie zrobi ! Polska potrzebuje Harcerstwa,
potrzebuje ZHR-u, ale pod jednym warunkiem, ¿e bêdziemy przestrzegaæ Prawa
Harcerskiego, ca³ego Prawa Harcerskiego. I dlatego moja wielka proœba do Was o Harcerstwo
w ZHR !
Witaj majowa Jutrzenko,
Œwieæ naszej polskiej krainie,
Uczcimy Ciebie piosenk¹,
Która w ca³ej Polskie s³ynie.
Witaj Maj, piêkny Maj,
U Polaków b³ogi raj,
Witaj Maj, piêkny Maj,
U Polaków b³ogi raj !
Nierz¹d braci naszych cisn¹³,
Gnuœnoœæ w rêku Króla spa³a,
A wtem Trzeci Maj zab³ysn¹³,
I nasza Polska powsta³a.
Wiwat Maj, Trzeci Maj !!
Czuwajcie !
Przewodnicz¹cy ZHR
hm. Kazimierz Wiatr
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