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Biuro Naczelnictwa ZHR

Warszawa, 16 paŸdziernik 2004 r.
PRZEWODNICZ¥CY
ZWI¥ZKU HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ

Rozkaz Secjalny L 11/2004
Druhny i Druhowie !

Dziœ odszed³ od nas Profesor Harcmistrz Tomasz Strzembosz, pierwszy
Przewodnicz¹cy ZHR, a póŸniej Honorowy Przewodnicz¹cy ZHR.
Sta³ na gruncie Prawdy w ca³ym swoim ¿yciu, nawet wówczas, kiedy ta Prawda nie
by³a mile widziana przez innych. Dziêki temu jest dla nas wzorem na czas wspó³czesny, kiedy
k³amstwo ogarnia wszystkie sfery naszego ¿ycia. Kiedy coraz powszechniej mówi siê, ¿e bez
k³amstwa trudno ¿yæ i ¿e trwaj¹c przy Prawdzie nie mo¿na osi¹gn¹æ sukcesów w ¿yciu
zawodowym, spo³ecznym czy politycznym. Druh Tomasz ³amie swym ¿yciem te obiegowe
normy i jest dla nas przyk³adem na dziœ i jutro. Jeœli Harcerstwo, jeœli ZHR - maj¹ odpowiadaæ
na znaki czasu, to musz¹ odczytywaæ wielkie potrzeby naszego ¿ycia spo³ecznego i próbowaæ
im zaradziæ. Dziœ tak¹ wielk¹ potrzeb¹ w Polsce jest odbudowa etyki Prawdy i Druh Tomasz
jest dla nas zobowi¹zaniem na tej drodze.
Druha Tomasza pozna³em we wrzeœniu 1980 roku, kiedy w Jego mieszkaniu zak³adaliœmy Kr¹g Instruktorów Harcerskich imieniem Andrzeja Ma³kowskiego. KIHAM trwa³ do
wrzeœnia 1982 roku, bo stan wojenny i naciski w³adz uniemo¿liwi³y nam dalsz¹ pracê. Jednak
z KIHAMu wyros³a nasza harcerska konspiracja i Ruch Harcerski, a potem Ruch Harcerski
Rzeczypospolitej. Z tego w koñcu wyrós³ ZHR w lutym 1989 roku.
Moje ostatnie spotkanie z Druhem Tomaszem mia³o miejsce w maju bie¿¹cego roku w
Pionkach na Zlocie Dru¿yn Puszczañskich. Druh Tomasz by³ ju¿ bardzo schorowany i po
operacjach. A jednak ... A jednak chcia³ byæ przy m³odych, chcia³ ich widzieæ i chcia³ by oni
Go widzieli. Chcia³ swym widokiem powiedzieæ nam wszystkim, abyœmy zbyt szybko siê nie
zwalniali z naszej S³u¿by, z naszych obowi¹zków. Chcia³ powiedzieæ, ¿e brak czasu, zmêczenie lub choroba, to nie s¹ wystarczaj¹ce powody, aby nie byæ z m³odzie¿¹, aby nie S³u¿yæ
Bogu, Polsce i BliŸnim.
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Te dwie klamry mojego pierwszego i ostatniego spotkania z Druhem Tomaszem
zamykaj¹ w sobie wiele treœci, wiele spotkañ i wiele dyskusji - w czasach KIHAMu i w ZHR.
By³o w tych spotkaniach wiele podnios³ych i symbolicznych momentów: zlot w Olsztynie,
Zawierzenie ZHRu Matce Bo¿ej na Jasnej Górze, spotkanie z Ojcem Œwiêtym Janem Paw³em
II w Castel Gandolfo, apel na Monte Cassino i marsz w obronie nienarodzonych.
Jednak powrót do tamtych chwil to przede wszystkim czerpanie si³y na dziœ i jutro w naszym
trwaniu, w naszej S³u¿bie Bogu, Polsce i BliŸnim. To jest nasze wspólne SEMPER FIDELIS,
oby trwa³o jak najd³u¿ej.
Druhu Tomaszu pozostaniesz z nami na zawsze !
Czuwaj !
1.

Wyró¿nienia i stopnie instruktorskie.

1.1.

W nawi¹zaniu do dawnej tradycji Harcerstwa przyznajê Druhowi
Harcmistrzowi Tomaszowi Strzemboszowi honorowy stopieñ instruktorski
Harcmistrza Rzeczypospolitej.

2.

S³u¿ba .

2.1.

Zarz¹dzam w ca³ym Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczypospolitej 3-miesiêczn¹
¿a³obê.

2.2.

Rozkazujê za³o¿enie na ten okres na Krzy¿e Harcerskie czarnej krepy, a na
sztandary czarne wstêgi.

3.

Organizacyjne.

3.1.

Koordynowanie udzia³u ZHR w pogrzebie Druha Tomasza powierzam hm.
Markowi Ró¿yckiemu.

3.2.

Zobowi¹zujê Naczelniczkê Harcerek i Naczelnika Harcerzy do podjêcia
stosownych dzia³añ zwi¹zanych z udzia³em w pogrzebie.
Czuwaj !
Przewodnicz¹cy ZHR
hm. Kazimierz Wiatr
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