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Warszawa, 3 maja 2006 r.
PRZEWODNICZ¥CY
ZWI¥ZKU HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ
Rozkaz L. 7/2006

Wiwat Król kochany!
Wiwat Sejm, wiwat Naród, wiwat wszystkie Stany!
Druhny i druhowie!
3 maja to Œwiêto niezwyk³e. Zrodzi³o siê bowiem nie z mêstwa i chwa³y orê¿a, lecz z
m¹droœci rz¹dz¹cych. A wówczas ta m¹droœæ zadziwia³a œmia³oœci¹ myœli politycznej, wol¹
przemian, porozumienia i wyrzeczenia siê w³asnych przywilejów. Na tym fundamencie zbudowano drug¹ w œwiecie, a pierwsz¹ w Europie, nowoczesn¹ Konstytucjê. Ustawê Zasadnicz¹,
która mia³a podŸwign¹æ upadaj¹c¹ Rzeczypospolit¹.
Niestety, prywata i ingerencja obcych mocarstw nie da³y ziœciæ siê marzeniom. Jednak
entuzjazmu i rozbudzonych wówczas nadziei powstrzymaæ siê ju¿ nie da³o. To pamiêæ o
Konstytucji pcha³a do boju powstañców listopadowych i styczniowych, dodawa³a si³
dzia³aczom niepodleg³oœciowym, a¿ wreszcie wyda³a plon 11 listopada 1918 roku w postaci
Niepodleg³ej Rzeczypospolitej.
Ci, którzy niesieni entuzjazmem tê Konstytucjê uchwalali, nie mieli dane zbieraæ
owoców swego dzie³a. Tym bardziej pamiêæ o nich powinna trwaæ w nastêpnych pokoleniach.
Tym wiêkszy szacunek i wdziêcznoœæ im siê nale¿¹.
Dla nas harcerek i harcerzy, instruktorek i instruktorów, którzy niesieni potrzeb¹ serca
chc¹ ca³ym ¿yciem upowszechniaæ harcerskie idea³y, przyk³ad twórców Konstytucji jest
szczególnie bliski. Byæ mo¿e nam te¿ nie bêdzie dane zbieraæ plonu z naszej harcerskiej
s³u¿by. Byæ mo¿e nasz¹ pracê bêdzie niweczyæ jakaœ wspó³czesna Targowica. Ale warto ten
trud podejmowaæ, bo mo¿e nie dziœ i nie jutro, ale kiedyœ na pewno, nasza praca wyda owoce.
A ci, którym dane bêdzie je zbieraæ, wspomn¹ nas i nasz codzienny wysi³ek.
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1. Podajê do wiadomoœci, ¿e w dniu dzisiejszym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
wrêczy³ najwy¿sze odznaczenia pañstwowe za "za wybitne zas³ugi dla niepodleg³oœci
Rzeczypospolitej Polskiej, za odwagê w podejmowanej z po¿ytkiem dla kraju dzia³alnoœci". Wœród odznaczonych znalaz³y siê osoby zwi¹zane ze Zwi¹zkiem Harcerstwa
Rzeczypospolitej:
- Pu³kownik El¿bieta Zawacka, jedyna kobieta cichociemna, kurier Armii Krajowej,
przyjació³ka ZHR, objê³a honorowym patronatem Zlot Organizacji Harcerek "B¹dŸ
Gotów", blisko wspó³pracuj¹ca ze œrodowiskiem Mazowieckiej Chor¹gwi Harcerek nominowana na stopieñ genera³a brygady;
- Ojciec pu³kownik Adam Studziñski, harcmistrz, kapelan 2 Brygady II Korpusu
Polskiego, jeden z bohaterów walk o Monte Casino, dominikanin, honorowy obywatel
miasta Krakowa, za³o¿yciel duszpasterstwa harcerskiego przy koœciele œw. Idziego,
instruktor Ma³opolskiej Chor¹gwi Harcerzy, obecnie w stanie spoczynku - nominowany na stopieñ genera³a brygady;
- Krzysztof Stanowski harcmistrz, jeden z za³o¿ycieli NRH, organizator Porozumienia
Niezale¿nych Œrodowisk Harcerskich, wspó³za³o¿yciel ZHR i jego Naczelnik 19891990 a potem Sekretarz Generalny, obecnie w stanie spoczynku, dawniej Lubelska
Chor¹giew Harcerzy - odznaczony Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Czuwaj!
Przewodnicz¹cy ZHR
hm. Marcin Jêdrzejewski
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