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Warszawa, 15 sierpnia 2005 r.
PRZEWODNICZ¥CY
ZWI¥ZKU HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ
Rozkaz L. 10/2005
Druhny i Druhowie !
Œwiêtujemy dziœ 85. rocznicê Bitwy Warszawskiej, która uratowa³a Polskê od nawa³y
bolszewickiej i zmieni³a najnowsz¹ historiê Europy. Dziêki bohaterstwu Polek i Polaków, w
tym bardzo wielu m³odych – nawet gimnazjalistów, powstrzymano marsz wojsk sowieckich
pod Warszaw¹. Eksport rewolucji bolszewickiej na zachód Europy nie powiód³ siê, a
Marchlewski, Kon i Dzier¿yñski musieli powróciæ do swoich mocodawców po nieudanej próbie stworzenia marionetkowego rz¹du, ustanowionego si³¹ bolszewickich bagnetów. Bardzo
piêknie opisa³ to Stefan ¯eromski w noweli „Na probostwie w Wyszkowie”.
Ten wyj¹tkowy sukces militarny okrzykniêty zosta³ Cudem nad Wis³¹. To s³owo cud w
pierwszym rzêdzie oddaje wyj¹tkowoœæ tego sukcesu militarnego. Jest w nim jednak wymiar
duchowy, nadaj¹cy sukcesowi Bitwy Warszawskiej moc dzia³ania Opatrznoœci Bo¿ej.
Uwzglêdniaj¹c fakt, ¿e bitwa mia³a miejsce w dniu 15 sierpnia czyli w œwiêto Wniebowziêcia
Matki Bo¿ej i wielu ¿o³nierzy zawierzy³o swój los Matce Bo¿ej – nie ma w¹tpliwoœci, ¿e ten
wymiar cudu mia³ miejsce. Œwiadcz¹ o tym liczne pami¹tki tamtego czasu, w tym œwi¹tynie
wznoszone jako wota za tamten cud.
Na czele jednego z oddzia³ów kroczy³ ksi¹dz harcmistrz Ignacy Skorupka. Wspania³a
postaæ i dobrze, ¿e dziœ przypomniana. Ksi¹dz Skorupka to tak¿e symbol tamtego zawierzenia
losu Polski Matce Bo¿ej. Dlatego cieszymy siê, ¿e zawierzenie ZHR Matce Bo¿ej odby³o siê
w³aœnie w rocznicê tamtego wydarzenia. Chcemy zawierzaæ ZHR i ka¿dego z nas, bo wiemy,
¿e sami jesteœmy zbyt s³abi i potrzebny jest cud. Chcemy wracaæ do tych obu zawierzeñ i w
nich szukaæ si³y na ka¿dy dzieñ.
W tych dniach rozpoczyna siê spotkanie m³odych w Kolonii. Œwiatowy Dzieñ M³odzie¿y
zosta³ ustanowiony przez papie¿a Jana Paw³a II dla nas. W spotkaniu w Kolonii uczestniczymy poprzez naszych przedstawicieli. Chcemy na nowo odczytywaæ ewangeliê, chcemy
byæ przy papie¿u Benedykcie XVI, chcemy od innych uczyæ siê Dobra i wobec innych œwiadczyæ, ¿e jesteœmy chrzeœcijanami.
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W tym roku wspominamy XXV lat powstania Wielkiej Solidarnoœci i powstania naszego
KIHAM. Spotkamy siê z tej okazji na Zlocie Wêdrowników organizowanym przez Okrêg
Pomorski w Gdañsku oraz na pielgrzymce na Jasnej Górze. Niech prze¿ywanie tych wielkich
rocznic i œwi¹t bêdzie dla nas natchnieniem i si³¹ do czynienia Dobra.
Czuwajcie !
1. Krzy¿ Honorowy ZHR.
1.1. Na wniosek Kapitu³y przyznajê Krzy¿ Honorowy ZHR – AD AMICUM:
J. E. Ks. Kard. Józefowi Glempowi – Prymasowi Polski,
J. E. Ryszardowi Kaczorowskiemu – Prezydentowi RP,
J. E. Ks. Abp. Tadeuszowi Goc³owskiemu,
J. E. Ks. Bp. Kazimierzowi Górnemu.
1.2. Na wniosek Kapitu³y przyznajê Krzy¿ Honorowy ZHR – SEMPER FIDELIS:
Prof. Hm. Tomaszowi Strzemboszowi,
o. hm. P³k. Adamowi Studziñskiemu,
hm. Stanis³awowi Czopowiczowi.
2. Ró¿ne.
2. 1. Zapraszam na bliski ju¿ Zlot Wêdrowników organizowany w dniach 27-31 sierpnia br. przez Okrêg Pomorski z okazji XXV rocznicy podpisania Porozumieñ
Sierpniowych i powstania Wielkiej Solidarnoœci.
2.2. Zapraszam Druhny i Druhów jak co roku na pielgrzymkê na Jasn¹ Górê w dniach
9-11 wrzeœnia br. Udajemy siê na Jasn¹ Górê dziêkowaæ za otrzymane ³aski i prosiæ o
dalsze b³ogos³awieñstwo, odnowiæ w naszych sercach tamto zawierzenie i prosiæ o cud
dla ka¿dego z nas.
2.3. Zapraszam Instruktorki i Instruktorów na pielgrzymkê patriotyczn¹ do Katynia,
która planowana jest na dni 7-9 paŸdziernika br. Ta pielgrzymka bêdzie mia³a trzy
wymiary: duchowy, patriotyczny i intelektualny. Ma byæ œwiadectwem naszej pamiêci
i okazj¹ do zaczerpniêcia si³y z tamtej ofiary.
Czuwaj !
Przewodnicz¹cy ZHR
hm. Kazimierz Wiatr
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