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Warszawa, 22 maja 2005 r.
PRZEWODNICZ¥CY
ZWI¥ZKU HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ

Rozkaz L 7/2005
Druhny i Druhowie !
22 maja 1911 roku Andrzej Ma³kowski wyda³ swój pierwszy rozkaz - zaczê³o siê na
powa¿nie nasze Harcerstwo. Taka rocznica to okazja do refleksji i rozwa¿añ, gdzie dziœ
jesteœmy z tym Harcerstwem? Czy dobrze odczytujemy znaki czasu? Wiele osób zastanawia
siê jak najlepiej uczciæ 100-rocznicê tamtego wydarzenia, bo to przecie¿ ju¿ za 6 lat. A zatem,
co ZHR planuje: wielki zlot czy wielki z³az, mo¿e wielki pomnik lub kilka pomników?
To s¹ oczywiœcie lepsze lub œrednie pomys³y, które trzeba na powa¿nie i na spokojnie
rozwa¿aæ. Dla harcerek i harcerzy realizacja takich pomys³ów to chleb codzienny. Znacznie
trudniej jest jednak zastanowiæ siê co zrobiæ, aby po 100-leciu Harcerstwa nie pozosta³ tylko
pomnik - zamiast Harcerstwa. To jest ju¿ znacznie trudniejsze. Aby to Harcerstwo, które wtedy
bêdzie, potrafi³o naprawdê odczytywaæ znaki czasu i byæ awangard¹ naszego spo³eczeñstwa co jak ka¿dy widzi nie jest ³atwe.
Pewn¹ prób¹ na tym polu s¹ podejmowane przez Naczelniczkê i Naczelnika prace.
Tak¿e Rada Naczelna pracuje nad komentarzem do Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego oraz
nad Programem Wychowawczym ZHR. Podobne inicjatywy s¹ tak¿e podejmowane lokalnie.
To s¹ jednak tylko pewne przyczynki. Powsta³ program Rozwój, Dom, Strzecha.
Dyskutowaliœmy nad Cywilizacj¹ XXI. Mamy trochê ciekawych pomys³ów, ale czasami
wydaje siê, ¿e najbardziej brak nam entuzjazmu i woli dzia³ania. I dlatego w takich chwilach
warto wspomnieæ Andrzeja Ma³kowskiego, od którego woli dzia³ania i entuzjazmu winniœmy
siê uczyæ!
Mamy tak¿e inne, znacznie bli¿sze w czasie przyk³ady. W tym roku obchodziæ
bêdziemy XXV-rocznicê powstania Solidarnoœci, tej pierwszej Solidarnoœci lat 1980 i 1981 tego wielkiego festiwalu wolnoœci, entuzjazmu i woli dzia³ania. Ci z nas, którzy to prze¿yli z
trudem mog¹ próbowaæ o tym opowiadaæ, chocia¿ tak naprawdê tego opowiedzieæ siê nie da
- to mo¿na by³o jedynie prze¿yæ, uczestnicz¹c w wielu wydarzeniach tamtych dni. To tak, jakbyœmy próbowali komuœ, kto wróci³ z zagranicy albo z innych zaœwiatów, opowiadaæ
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o naszych tu kwietniowych prze¿yciach ... To mo¿na by³o prze¿yæ i opowiedzieæ trudno, a¿eby
zawrzeæ tê g³êbiê prze¿yæ, zwi¹zanych z uczestnictwem.
Mo¿e trochê tej atmosfery sprzed XXV-laty bêdzie na zlotach organizowanych przez
Pomorski ZHR w Trójmieœcie w sierpniu tego roku. Zapewne warto to prze¿yæ. Warto tak¿e
przypomnieæ o naszej "Harcerskiej Solidarnoœci" - jak nazywano wówczas Krêgi Instruktorów
Harcerskich imienia Andrzeja Ma³kowskiego - KIHAM. To s¹ nasze najm³odsze korzenie
i dlatego jednym tchem wymieniamy je tu¿ obok tamtych, zwi¹zanych z pierwszym rozkazem
Ma³kowskiego.
Dobra okazj¹ do œwiêtowania XXV-lecia KIHAM'u bêdzie miedzy innymi pielgrzymka wrzeœniowa na Jasn¹ Górê, na któr¹ ju¿ teraz zapraszam. Bêdzie to czas, kiedy po raz pierwszy wrêczymy Honorowe Krzy¿e ZHR: Semper Fidelis i Ad Amicum. Zbierzemy siê te¿
zapewne przy naszej tablicy z Prawem i Przyrzeczeniem z 1982 roku, ofiarowanej na
zakoñczenie czasu KIHAM'ów Matce Bo¿ej Jasnogórskiej.
Druhny i Druhowie !
Tak historia przeplata siê z teraŸniejszoœci¹. Piêknie jest gdy nasz¹ historiê znamy, ale
znacznie wa¿niejsze jest, abyœmy z tej historii potrafili czerpaæ si³ê na dziœ i jutro naszego
Harcerstwa. Aby nie sta³o siê ono martwym pomnikiem. Aby by³o, tak jak za czasów Andrzeja
Ma³kowskiego syntez¹ Dobra i Radoœci, Skautingu i Niepodleg³oœci. Tego ¿yczê Wam na
94. rocznicê Harcerstwa.
Czuwajcie !
1. Krzy¿ Honorowy ZHR.
1.1.

Naczelnictwo w dniu 10 maja br. zatwierdzi³o Regulamin Krzy¿a Honorowego
ZHR, ustanowionego w dwóch kategoriach:
SEMPER FIDELIS - przyznawany szczególnie zas³u¿onym
instruktorkom i instruktorom ZHR,
AD AMICUM - przyznawany dla wybitnych przyjació³ ZHR.

1.2.

W oparciu o Regulamin powo³ujê Kapitu³ê Krzy¿a Honorowego ZHR
w sk³adzie:
Hm. Feliks Borodzik
Hm. Wojciech Hausner
Hm. Piotr Koj
Hm. Kazimierz Wiatr
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1.3.

Zgodnie z Regulaminem osobami upowa¿nionymi do sk³adania wniosków s¹:
cz³onkowie Rady Naczelnej,
cz³onkowie Naczelnictwa,
cz³onkinie G³ównej Kwatery Harcerek,
cz³onkowie G³ównej Kwatery Harcerzy.

1.4.

Wyznaczam termin sk³adania wniosków do dnia 15 lipca 2005 r. do Biura
Naczelnictwa.

Czuwaj !
Przewodnicz¹cy ZHR
hm. Kazimierz Wiatr
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