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Biuro Naczelnictwa ZHR

Warszawa, 22 maja 2004 r.
PRZEWODNICZ¥CY
ZWI¥ZKU HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ

Rozkaz L 8/2004
Druhny i Druhowie !

Naczelna Komenda Skautowa we Lwowie w dniu 22 maja 1911 roku wyda³a pierwszy
rozkaz, powo³uj¹cy do ¿ycia 3 pierwsze dru¿yny skautowe, w tej liczbie dwie dru¿yny mêskie
i jedn¹ ¿eñsk¹, im. pu³kownika Emilii Plater pod wodz¹ samej Olgi Drahonowskiej, póŸniej
Ma³kowskiej. Naczeln¹ Komendê stanowili: Kazimierz Wyrzykowski, Andrzej Ma³kowski,
Jerzy Grodyñski, Alojzy Horak, Czes³aw Pieni¹¿kiewicz i Franciszek Kapa³ka. Ostatni dwaj
stanêli na czele pierwszych dru¿yn skautowych mêskich. Od tamtego czasu rozpoczyna siê
harcerska epopeja. Powstaje wiele dru¿yn zak³adanych osobiœcie przez Ma³kowskiego, wiele
zastêpów i dru¿yn powstaje z w³asnej inicjatywy. W krótkim czasie liczba dru¿yn jest
imponuj¹ca, harcerstwo na trwa³e wpisuje siê w historiê Polski.
Od tamtego rozkazu, od momentu przet³umaczenia przez Ma³kowskiego pierwszego
podrêcznika oraz dokonania tej wspanialej syntezy skautingu i niepodleg³oœci nazwanej
harcerstwem, minê³o wiele czasu, czasu wype³nionego przez historiê wieloma wydarzeniami.
Wydarzeniami, w których harcerstwo by³o obecne, najczêœciej jako intensywny ich uczestnik.
Warto w tym miejscu wymieniæ budowê organizacji ZHP, obronê Polski w 1920 roku przed
nawa³¹ bolszewick¹, walkê w roku 1939, 1944 i 1945.
Uczestnicz¹c w tych wydarzeniach tak¿e samo harcerstwo podlega³o tym kolejom
losu, które dotyczy³y ca³ego polskiego spo³eczeñstwa. Wchodz¹c w kolejne epizody historii
harcerstwa i historii Polski minionych 93 lat warto pokusiæ siê o refleksjê: jak my dziœ
realizujemy tê S³u¿bê Polsce i czy wystarczaj¹co dobrze odpowiadamy na testament naszych
przodków. Szczególn¹ miar¹ jest przestrzeganie Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego,
odczytywanie jego treœci i istoty ka¿dego dnia. To s¹ dziœ te walki przetaczaj¹ce siê przez
nasze wnêtrza ka¿dego dnia. Staramy siê odczytywaæ znaki czasu, czasu dziœ szczególnie
dynamicznego i wymagaj¹cego od ka¿dego z nas wysi³ku i aktywnej postawy.
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Warto tak¿e, wspominaj¹c powstanie pierwszych dru¿yn harcerskich, odnieœæ siê do
naszego zakorzenienia w tamtym czasie i w tamtym dziele. ZHR zosta³ zarejestrowany 15 lat
temu, w roku 1989. Powsta³ jako znak sprzeciwu wobec tego co dzia³o siê z harcerstwem
w czasie PRL, szczególnie po roku 1948, kiedy to metodami si³owymi rozpêdzono harcerki
i harcerzy. Byliœmy naocznymi œwiadkami jak w tamtym czasie zbudowany przez totalitarny
system ZHP uroczyœcie i wielokrotnie wyrzeka³ siê spuœcizny przedwojennego i wojennego
harcerstwa. Œwiadczy³y o tym kolejne edycje ówczeœnie wydawanych "Kartek z historii
harcerstwa", numeracje kolejnych zjazdów i wszystko czym ZHP wówczas by³. W roku 1980
powsta³ KIHAM, a kiedy jego dalsza dzia³alnoœæ by³a niemo¿liwa, powo³ano konspiracyjny
Ruch Harcerski, nazwany póŸniej Ruchem Harcerskim Rzeczypospolitej. Z tego wyrós³ ZHR,
jako znak sprzeciwu i jako próba budowy normalnego harcerstwa.
Warto w tym miejscu przytoczyæ deklaracjê za³o¿ycielsk¹ ZHR:
1. My ni¿ej podpisani instruktorki i instruktorzy harcerscy zebrani w Warszawie w dniu
25 lutego 1989 roku powo³ujemy do ¿ycia Zwi¹zek Harcerstwa Rzeczypospolitej
- harcersk¹ organizacjê ideowo-wychowawcz¹. Osoby podpisuj¹ce niniejsz¹ uchwa³ê
stanowi¹ grono za³o¿ycieli zwi¹zku.
2. Rozpoczynaj¹c swoj¹ dzia³alnoœæ w dniu dzisiejszym ZHR jest spadkobierc¹ tradycji
ideowej Harcerstwa Polskiego od jego zarania.
3. ZHR jest kontynuatorem zasad programowych, metodycznych, organizacyjnych
istniej¹cego w latach 1918-1945 Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego.
4. ZHR pragnie twórczo rozwijaæ dorobek niezale¿nych œrodowisk harcerskich dzia³aj¹cych
po 1945 roku w ZHP i poza nim.
5. Dla odró¿nienia od istniej¹cego obecnie ZHP przyjmujemy nazwê Zwi¹zek Harcerstwa
Rzeczypospolitej.
Dziœ dochodz¹ do mnie g³osy, ¿e ZHR powsta³ 15 lat temu i nie ma prawa do tamtych
tradycji sprzed lat 93, sprzed lat 65 i sprzed lat 60. Czy mo¿na tak myœleæ ? Stanowczo
odpowiadamy: NIE ! ZHR od samego pocz¹tku by³ zakorzeniony w tamtym harcerstwie.
Œwiadczy o tym przytoczona deklaracja za³o¿ycielska, œwiadcz¹ o tym nasze wczeœniejsze
i póŸniejsze czyny. Zawsze mówiliœmy: "to byli NASI komendanci i NASZE komendantki".
NASI to tak¿e znaczy: nam bliscy i mnie bliscy, po prostu staramy siê byæ wierni temu co Oni
robili i kim byli. Mamy do tego pe³ne prawo, przede wszystkim moralne, szczególnie patrz¹c
na ostatnie 60 lat harcerstwa. I dlatego proszê Was Druhny i Druhowie, abyœcie w Waszej
pracy nie tylko piêknie nawi¹zywali do ca³ego NASZEGO dziedzictwa, do NASZYCH
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wspania³ych poprzedniczek i poprzedników, ale tak¿e abyœcie to umiejêtnie i piêknie
nazywali, tak jak to zawarto w naszej deklaracji za³o¿ycielskiej 15 lat temu.
Myœl¹c o naszym dziœ, o dzisiejszym dniu ZHR, mamy tak¿e w pamiêci blisk¹
60 rocznicê Akcji Burza i Powstania Warszawskiego. Wracamy do tamtych chwil,
przypominamy tamte postaci i tamte wydarzenia. Trzeba jednak g³êbiej zaczerpn¹æ z tego
wielkiego Ÿród³a si³y i mêstwa, niepojêtej odwagi i bezgranicznej mi³oœci. Warto pamiêtaæ nie
tylko o harcerzach walcz¹cych dzielnie na barykadach, ale tak¿e o harcerkach bezgranicznie
i za cenê w³asnego ¿ycia trwaj¹cych u ³ó¿ek rannych i chorych. Trzeba aby te postaci sta³y
nam siê bliskie nie tylko dobr¹ znajomoœci¹ swych dziejów, ale przede wszystkim bliskoœci¹
wartoœci, za które oddawali swe m³ode ¿ycie. Ta bliskoœæ ma nam pomagaæ w naszych
trudnych chwilach: w chwilach s³aboœci, w¹tpliwoœci, zmêczenia i lenistwa. W chwilach kiedy
nikt nie prosi i nikt nie dziêkuje, bo to przecie¿ S³u¿ba.
GLORIA VICTIS ! Chwa³a Zwyciê¿onym !
Na krwi mêczenników wyrastaj¹ nowe dzie³a. To jest nasze wobec Nich zobowi¹zanie,
aby Ich mêczeñstwo nie by³o daremne. W tym wszystkim najwa¿niejsze jest kim ja jestem
i jaki jestem, nawet jeœli inni ode mnie nie wymagaj¹ i nawet jeœli inni daj¹ mi z³y przyk³ad.
Semper Fidelis ! Zawsze Wierni !
Czuwajcie !
1. Wydzia³y Naczelnictwa.
1.1. Powo³ujê Wydzia³ Kó³ Przyjació³ Harcerstwa w sk³adzie:
hm. Wojciech Hausner,
hm. Jerzy Mika,
hm. Krzysztof Piaseczny,
hm. Tomasz Sibora,
x. phm. Tadeusz Jab³oñski.
1.2. Kierownikiem Wydzia³u mianujê hm. Krzysztofa Piasecznego.
2. Okrêgi.
2.1. Naczelnictwo zatwierdzi³o nastêpuj¹cych nowowybranych przewodnicz¹cych zarz¹dów
okrêgów i skarbników okrêgów:
2.1.1. Okrêg Dolnoœl¹ski
phm. Piotr Gluz - przewodnicz¹cy,
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phm. Wojciech Sornat - skarbnik,
2.1.2. Okrêg Górnoœl¹ski
hm. Iwona Solisz - przewodnicz¹ca,
hm. Katarzyna Rakoczy - skarbnik,
2.1.3. Okrêg Lubelski
pwd. Monika Kobus - skarbnik,
2.1.4. Okrêg Mazowiecki
hm. Ma³gorzata ¯ochowska - przewodnicz¹ca,
hm. Leszek Bia³ach - skarbnik,
2.1.5. Okrêg Pomorski
phm. Pawe³ Bajurski - przewodnicz¹cy,
phm. Beata Bieñ - skarbnik,
2.1.6. Okrêg Pó³nocno-Wschodni
pwd. Pawe³ Mirski - skarbnik,
2.1.7. Okrêg Zachodniopomorski
o. pwd. Grzegorz Gutek - skarbnik.

Czuwaj !
Przewodnicz¹cy ZHR
hm. Kazimierz Wiatr
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