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Warszawa, 11 listopada 2005 r.
PRZEWODNICZ¥CY
ZWI¥ZKU HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ
Rozkaz L. 14/2005
Druhny i Druhowie !
11 listopada 1918 roku powsta³o na nowo Niepodleg³e Pañstwo Polskie. Powsta³o w
wyniku wysi³ków wielu pokoleñ, znaczonych czasem powstañ narodowych i pozytywistycznej pracy u podstaw. Zgodny trud polskich ch³opów, szlachty i inteligencji przyniós³ owoce,
a czas powsta³ej wówczas II Rzeczypospolitej by³ jednym z najlepszych okresów w dziejach
naszej pañstwowoœci. Wiemy, ¿e zdarza³y siê te¿ pewne trudnoœci, ale pomimo ró¿nic i sporów
polska racja stanu dominowa³a i odnosi³a sukcesy. Trudno tamtych doœwiadczeñ nie odnieœæ
do czasu dzisiejszego - chocia¿ do ocen brak nale¿ytego dystansu.
Chcemy, aby pamiêæ o tamtych wydarzeniach i tamtych bohaterach by³a ¿ywa w nas i
w kolejnych pokoleniach. Chcemy, aby mobilizowa³a nas do wysi³ku na rzecz
Rzeczypospolitej w duchu S³u¿by Bogu, Polsce i BliŸnim. Chcemy, aby postacie Pi³sudskiego,
Dmowskiego i Paderewskiego ukazywa³y ponadczasowe cechy charakteru potrzebne w
s³u¿bie Najjaœniejszej Rzeczypospolitej. Chcemy, aby nale¿yte miejsce w tym szeregu zajmowali Ma³kowski i Grodyñski i wielu innych.
W tej atmosferze œwiêta narodowego bardzo Was proszê o ofiarny trud dla Polski, o bezinteresown¹ s³u¿bê i o m¹droœæ. Wychowanie m³odego pokolenia oraz wprowadzanie zasad
harcerskich, w tym przede wszystkim zasad etycznych, do ¿ycia publicznego to wa¿ny wk³ad
do budowy dobrego ³adu spo³ecznego naszego pañstwa.
Druhny i Druhowie!
Czuwajmy dla Polski!
1. Wydzia³y Naczelnictwa.
1.1. Powo³ujê Wydzia³ Prawny Naczelnictwa.
1.2. W sk³ad Wydzia³u Prawnego Naczelnictwa powo³ujê:
hm. Krzysztof Piaseczny - ekspert zespo³u, Sêdzia
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hm. Rados³aw Kurek - ekspert zespo³u, Adwokat
hm. Piotr Pop³awski - ekspert zespo³u, Adwokat
phm. Karol Siergiej - ekspert zespo³u, Radca Prawny
phm. Lech Najbauer - ekspert zespo³u, Radca Prawny
phm. Konrad Bronowski - ekspert zespo³u , Asesor s¹dowy
1.3. Kierownikiem Wydzia³u mianujê hm. Krzysztofa Piasecznego.
1.4. Na wniosek Kierownika Wydzia³u Zagranicznego powo³ujê w sk³ad Wydzia³u
Zagranicznego Naczelnictwa pwd. Justynê Wiœniewsk¹ - Mazowiecka Chor¹giew
Harcerek.
Czuwaj !
Przewodnicz¹cy ZHR
hm. Kazimierz Wiatr
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