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Rozkaz L. 9/2016
Druhny i druhowie!
Latem 1920 roku odrodzona Rzeczypospolita została wystawiona na najtrudniejszą próbę.
Bolszewicka Rosja dążyła do wzniecenia „pożaru światowej rewolucji”, a droga do niej prowadziła
przez Polskę. Bitwa Warszawska, w której Armia Czerwona została odrzucona od bram stolicy
i pokonana nad Wisłą, była wydarzeniem przełomowym w dziejach tej wojny, w dziejach Polski
i Europy. Zwycięstwo zostało osiągnięte zbiorowym wysiłkiem Wodza Naczelnego Józefa
Piłsudskiego, społeczeństwa i Wojska Polskiego. Miało w nim też swój udział Harcerstwo.
Ilustracją tego zaangażowania jest obraz Wojciecha Kossaka „Straż nad Wisłą”, ofiarowany
Warszawskiej Chorągwi Harcerzy w latach dwudziestych. Przedstawia skauta stojącego na
posterunku. Charakterystyczne sylwetki sosen i daleki horyzont nie pozostawią wątpliwości, że scena
jest umiejscowiona właśnie w mazowieckim krajobrazie, na wysokiej wiślanej skarpie, gdzieś na
północ lub południe od Warszawy. Pod charakterystycznym kapeluszem widzimy młodzieńczą twarz,
zwróconą na wschód, ze spojrzeniem utkwionym daleko poza kadr obrazu. Karabin w jego rękach
poświadcza, że nie jest to scena z biwaku, choć w głębi kilku harcerzy – skautów grzeje dłonie przy
wieczornym ognisku – widać zmierzcha. Harcerze są na posterunku, pełnią służbę dla Ojczyzny, całym
swoim młodym życiem, a nawet w warunkach zagrożenia życia.
Blisko wiek upłynął od tych dramatycznych wydarzeń. Zmieniły się cyfry w kalendarzu
i wyzwania jakie stają przed Rzeczypospolitą i jej młodzieżą. Jednak podobnie jak wtedy, harcerki
i harcerze są gotowi do pełnienia służby wszędzie tam gdzie są potrzebni. Dobitnym tego przykładem
były niedawno zakończone Światowe Dni Młodzieży w Krakowie i ofiarna służba pełniona przez
tysiące młodych ludzi w szarych i zielonych mundurach.
Dziękuję Wam za tę służbę i niech stanie się ona przykładem dla Waszych rówieśników do
podejmowania codziennej służby na nowych ważnych i aktualnych polach. Niechaj ta współczesna –
lipcowa służba i ta sierpniowa – wojenna będą inspiracją i wyzwaniem dla wszystkich instruktorów,
którzy od września rozpoczną kolejny rok pracy wychowawczej.
Świeże wspomnienie ŚDM 2016, oraz wizerunek obrazu „Straż nad Wisłą”, którego reprodukcja
widnieje dziś w siedzibie Naczelnictwa ZHR są ilustracją żywotności ruchu harcerskiego, wszędzie tam
gdzie tego wymaga sytuacja – wypełnia zadania niezbędne i aktualne, a harcerki i harcerze podejmują
się zadań stosownie do czasów i okoliczności.
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Przewodniczący ZHR
1. Mianowania
1.1. Mianuję Komendantem XXXIV Pielgrzymki ZHR na Jasną Górę w dniach 9-11 września 2016 r.
phm. Jacka Łuczaka HR (Okręg Górnośląski).
2. Podziękowania
2.1 Serdecznie dziękuję Zarządowi Okręgu Mazowieckiego oraz instruktorom i harcerzom z obu
Chorągwi Mazowieckich za służbę i reprezentowanie ZHR w Warszawie podczas licznych uroczystości
upamiętnienia 72. Rocznicy Powstania Warszawskiego.
2.2 Uroczystości państwowe z okazji Święta Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia 2016 r. w Warszawie.
2.2.1. Dziękuję za reprezentowanie ZHR podczas uroczystości centralnych 11 Mieleckiej Drużynie
Harcerek „Głębia” im. Ludwiki Uzar Krysiakowej na czele z drużynową Anną Balcerzak
(Podkarpacka Chorągiew Harcerek),
2.2.2. Dziękuję za reprezentowanie ZHR podczas uroczystości centralnych 265 Warszawskiej
Lotniczej Drużynie Harcerzy "Skrzydła" im. Batalionu Parasol na czele z drużynowym
pwd. Filipem Folczakiem HO (Mazowiecka Chorągiew Harcerzy).

Czuwaj!
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hm. Grzegorz Nowik HR
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