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Biuro Naczelnictwa ZHR

Warszawa, 31 grudnia 2000 r.

PRZEWODNICZ¥CY

ZWI¥ZKU HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ

Rozkaz Specjalny
Druhny i Druhowie!

W dniu 30 grudnia 2000 roku odszed³ na Wieczn¹ Wartê hm. Stanis³aw Broniewski

"Orsza". Odszed³ w dzieñ po 85-ych urodzinach, w ostatnim dniu koñcz¹cego siê XX wieku.
Zamkn¹³ w ten sposób pewn¹ epokê rozwoju Harcerstwa w Polsce.

Zawsze w centrum wydarzeñ: 1941 - Komendant Warszawskiej Chor¹gwi Szarych

Szeregów "Ul Wis³a", osobicie dowodzi legendarn¹ akcj¹ "Meksyk II", 1943 - Naczelnik

Harcerzy Szarych Szeregów; funkcjê tê pe³ni walcz¹c w Powstaniu Warszawskim. Z niewoli

powraca do Kraju w 1946 roku. W³¹cza siê do wzmacniania powojennego ZHP, nad którym
ju¿ zbieraj¹ siê grone chmury. Aktywnie uczestniczy w walce o przywrócenie Harcerstwu
w³aciwego oblicza w latach 1956-1958. Nie akceptuje wprowadzanych póniej przez w³adze

zmian, ale etos Szarych Szeregów wnosi do harcerskich rodowisk. Znowu aktywnie w³¹cza

siê do odnowy Harcerstwa w czasach "Solidarnoci" - wspó³tworzy KIHAM i Ruch
Harcerstwa Rzeczypospolitej, wspiera odbudowê samodzielnego harcerstwa ¿eñskiego, jest
cz³onkiem za³o¿ycielem niezale¿nego Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczypospolitej, uczestniczy
w Krajowym Komitecie Odrodzenia ZHP.

Jego aktywna, pe³na odwagi i powiêcenia s³u¿ba Bogu i Polsce bêdzie dla nas przyk³a-

dem w budowaniu Harcerstwa w XXI wieku.

Dla uczczenia Jego pamiêci i oddania Mu nale¿nego ho³du:

1) Og³aszam w Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczypospolitej ¿a³obê do dnia 31 stycznia 2001 r.

2) Zarz¹dzam przygotowanie i wziêcie udzia³u jak najliczniejszych delegacji ze wszystkich

jednostek organizacyjnych Zwi¹zku ze sztandarami (proporcami) w pogrzebie, który

odbêdzie siê w dniu 9 stycznia 2001 roku w Warszawie na Cmentarzu Wojskowym na
Pow¹zkach (Cmentarz Komunalny) - Kwatera Szarych Szeregów.

3) Polecam w okresie do dnia 26 marca 2001 r. - rocznicy akcji "Meksyk II" zorganizowanie
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zajêæ dru¿yn powiêconych sylwetce Druha hm. Stanis³awa Broniewskiego "Orszy"
i Jego dzia³alnoci harcerskiej.

4) Polecam dru¿ynom (jednostkom organizacyjnym) maj¹cym za patrona Szare Szeregi lub

bohaterów zwi¹zanych z Szarymi Szeregami w okresie do dnia 26 marca 2001 r. zorga-

nizowanie przynajmniej jednej imprezy dla spo³eczeñstwa lub m³odzie¿y pozaharcerskiej

swojego rodowiska, przybli¿aj¹cej sylwetkê Druha Stanis³awa Broniewskiego "Orszy"

i dzia³alnoæ Szarych Szeregów. W tych przedsiêwziêciach wskazane jest zainicjowanie
wspó³dzia³ania z innymi organizacjami harcerskimi.
Czuwaj!
Przewodnicz¹cy ZHR
hm. Piotr Koj

Naczelniczka Harcerek

hm. Ewa Borkowska-Pastwa
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