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Biuro Naczelnictwa ZHR

Warszawa, 15 wrzeœnia 2009 r.
PRZEWODNICZ¥CY
ZWI¥ZKU HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ

Rozkaz L. 9/2009

Szanowne Druhny, Szanowni Druhowie!

Po hitlerowskiej i sowieckiej agresji, kiedy wielu traci³o nadziejê - w dniu 27 wrzeœnia
1939 roku powsta³y Szare Szeregi.
Po tych 70. latach mo¿emy powiedzieæ, ¿e rzeczywiœcie spe³ni³y siê s³owa Hymnu Szarych
Szeregów: „I bêdziem trwaæ – kamienie - wzd³u¿ dróg drogowskazami i wieœæ bêdziemy m³odych
Szarymi Szeregami”, bowiem to w³aœnie wojenne i powojenne losy Zeusa, Rudego, Zoœki, Alka,
Anody, Czarnego, Orszy i wielu, wielu innych bohaterów konspiracji sta³y siê legend¹ i fundamentem
harcerstwa niepokornego. Wskazywa³y, przy jakich idea³ach powinniœmy trwaæ i by³y ziarnem, z
którego wyrasta³y kolejne prze³omy w walce o autentyczne harcerstwo w roku 1956, latach 80 i wreszcie w dniach odzyskiwania niepodleg³oœci przez III Rzeczpospolit¹.
W jak¿e wielu œrodowiskach – pocz¹wszy od dru¿yn i szczepów, a skoñczywszy na szczeblu
ogólnopolskim – rola szaroszeregowych harcerzy i instruktorów by³a szczególna. I za to jesteœmy im
wdziêczni. Wyraziliœmy to symbolicznie ju¿ w roku 1986, kiedy to Naczelnikowi Szarych Szeregów
Stanis³awowi Orszy Broniewskiemu Ruch Harcerski przyzna³ najwy¿szy honorowy stopieñ instruktorski – Harcmistrza Rzeczypospolitej. Dlatego i w tym rocznicowym momencie pamiêtajmy o dokonaniach Szarych Szeregów. Proszê zatem wszystkie dru¿yny o to, aby szczególnie w dniu 27 wrzeœnia
nie zabrak³o naszych zniczy i wart honorowych w miejscach, gdzie w trudnych czasach hitlerowskiej
i sowieckiej okupacji ginêli harcerze i harcerki.
Niech ta pamiêæ i wdziêcznoœci nie ograniczy siê jednak tylko do jednorazowego zrywu.
Pamiêtajmy o zadaniach Pojutrza, jak¿e piêknie wyra¿onych w s³owach: „I bêdziem Gmach budowaæ
rycerskim, zwyk³ym bojem, otworzym wszerz podwoje dla trudu, dla pokoju.” Najlepszym
potwierdzeniem naszego przywi¹zania do szaroszeregowego etosu jest konsekwentna praca nad sob¹
oraz realizacja s³u¿by Bogu, Polsce i bliŸnim. Poka¿my, ¿e potrafimy sprostaæ temu wyzwaniu.
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1. Jubileusz Obwodu Ostrzeszowskiego ZHR.
1.1. Serdecznie gratulujê zuchom, harcerkom, harcerzom, instruktorkom i instruktorom oraz cz³onkom
wspó³dzia³aj¹cym Obwodu Ostrzeszowskiego ZHR z okazji jubileuszu 95-lecia harcerstwa w
Ostrzeszowie.

2. Podziêkowania.
2.1. Pragnê z³o¿yæ szczególne podziêkowania hm. Stanis³awowi Stawskiemu za wieloletnie
zaanga¿owanie w kszta³towanie œrodowiska harcerskiego w Ostrzeszowie.
2.2. Wyra¿am gor¹ce podziêkowania wszystkim Druhnom i Druhom - organizatorom XXVII
Pielgrzymki Harcerek i Harcerzy na Jasn¹ Górê, a w szczególnoœci:
- ks. phm. Andrzejowi Majcherkowi - Chor¹giew Harcerzy Ziemi Opolskiej,
- phm. Helenie Or³owskiej - Ma³opolska Chor¹giew Harcerek,
- phm. Micha³owi Markowiczowi - Chor¹giew Harcerzy Ziemi Opolskiej,
- pwd. Maciejowi Lewandowskiemu - Chor¹giew Harcerzy Ziemi Opolskiej.

3. Zwolnienia.
3.1. Zwalniam ks. phm. Andrzeja Majcherka z funkcji Komendanta XXVII Pielgrzymki Harcerek i
Harcerzy na Jasn¹ Górê.

Czuwaj!

Przewodnicz¹cy ZHR
hm. Micha³ Butkiewicz HR
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