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Warszawa, 11 listopada 2018 roku

Rozkaz L9/2018

Druhny i Druhowie,
dzień 11 listopada 1918 roku, na pamiątkę którego obchodzone jest Święto Niepodległości, jest jedną
z najważniejszych dat w tysiącletnich dziejach naszego narodu i państwa. Jest datą symboliczną. Tego
dnia w Warszawie, w wolnej stolicy Polski, władzę nad Wojskiem Polskim objął Józef Piłsudski. Była to
pierwsza władza niezależna od zaborców, a zarazem obejmująca wszystkie oswobodzone już ziemie
Rzeczypospolitej. Tworzenie Wojska Polskiego, od końca XVII wieku i przez cały wiek XX, wyprzedzało
tworzenie struktur państwowych, o czym śpiewamy w pierwszych strofach naszego Hymnu
Narodowego.
11 listopada, jest również datą symboliczną, ponieważ skupia w sobie długi proces wybijania się
narodu na niepodległość, proces trwający od października 1918 r. aż do lata 1922 roku. Zakopane,
jako pierwsze, już 13 października utworzyło niepodległą Republikę Podhalańską. Następnie
przynależność do wolnej Rzeczypospolitej ogłosiła 19 października Rada Narodowa Księstwa
Cieszyńskiego. Kolejno – nocą z 30 na 31 października oswobodził się Kraków i Tarnów oraz cała
Małopolska zachodnia aż po San. 1 listopada o prawo do bycia polskim upomniał się Lwów.
W pierwszym tygodniu listopada oswobodzona została południowa część dawnego Królestwa
Polskiego z Lublinem i Kielcami. 10 i 11 listopada wolna stała się Warszawa i północna część dawnej
Kongresówki. Południowe Podlasie oswobodzone zostało dopiero w grudniu 1918 r., a północna jego
część, z Białymstokiem, w drugiej połowie lutego 1919 roku.
27 grudnia 1918 r. o wolność upomniała się – z bronią w ręku – Wielkopolska. Śląsk trzykrotnie:
w sierpniu 1919, sierpniu 1920 oraz w maju i czerwcu 1921 r. w podobny sposób dobijał się prawa
przynależności do Polski. W marcu i kwietniu 1919 r. oswobodzone zostały Grodzieńszczyzna,
Wileńszczyzna z Wilnem, zachodnie Polesie, Wołyń i część wschodniej Małopolski. Latem 1919 roku
w skład Rzeczypospolitej weszło Podole i Suwalszczyzna, a powstanie sejneńskie przesunęło granicę
państwa na północne granice tego powiatu. W styczniu i lutym 1920 roku, powróciły do Polski
północne Kujawy, Krajna, Kociewie i Pomorze. W obronie zjednoczonego państwa przyszło naszym
Dziadom i Pradziadom stoczyć wojnę z bolszewicką Rosją. Wygraliśmy tę wojnę, ale przegraliśmy
plebiscyty na Powiślu, Warmii i Mazurach. Obok zwycięstw były też niepowodzenia. Proces
jednoczenia państwa zakończyło 20 czerwca 1922 roku wkroczenie Wojska Polskiego na Górny Śląsk.
Wymieniam te daty i ziemie, ponieważ pragnę uzmysłowić Wam wszystkim, jak długi był proces
wybijania się na niepodległość, jak wiele mamy – w zależności od tego, gdzie mieszkamy – pierwszych
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dni niepodległości, które symbolizuje data 11 listopada. Ale wymieniem te ziemie i te daty także
dlatego, że pragnę Wam zwrócić uwagę na to, co najważniejsze. Otóż niepodległości nikt nam nie
podarował w prezencie. To Wasi Dziadowie i Pradziadowie o prawo do wolności i niepodległości
upomnieli się sami z karabinem, kartką plebiscytową i kartką wyborczą w ręku. Tak samo lub
podobnie było na Podhalu i Śląsku Cieszyńskim, w Małopolsce, Lubelskiem i Kieleckiem, na
Chełmszczyźnie, Podlasiu i Mazowszu, w Wielkopolsce i na Pomorzu, Suwalszczyźnie, Małopolsce
Wschodniej i Górnym Śląsku, na Ziemi Grodzieńskiej i Wileńskiej, na Warmii i Mazurach. Dlatego
w tym radosnym Dniu Święta Niepodległości – pozdrawiam wszystkie Druhny i Druhów tam
mieszkających i życzę im radosnego świętowania, a także dumy z dokonań Waszych Dziadów
i Pradziadów oraz dumy z dokonań naszych poprzedników w służbie – skautów i harcerzy –
walczących o Niepodległość i Granice Rzeczypospolitej. Bądźcie ich godnymi następcami w służbie
Bogu, Ojczyźnie i Bliźnim.
Druhny i Druhowie,
minął rok do Złazu Instruktorskiego w Krakowie, zorganizowanego w 200. rocznicę śmierci Naczelnika
Tadeusza Kościuszki, 13–14 i 15 października 2017 roku.
Tam – w mieście dwóch grobowców i dwóch kopców, dwóch Naczelników – upadającej
I Rzeczypospolitej i odrodzonej II Rzeczypospolitej – rozpoczęliśmy w drużynach, gromadach
i szczepach realizację programu poświęconego 100. rocznicy odzyskania Niepodległości. Chcemy
zamknąć ten program i podsumować go, uhonorować wszystkie środowiska i ich wodzów.
Zapraszamy Was w 100. rocznicę zwołania Sejmu Ustawodawczego II Rzeczypospolitej – w dniach
9-10 lutego 2019 r. do Warszawy. Będzie to zarazem początek obchodów 30-lecia utworzenia
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Nasz Związek powstał wraz z III Rzeczpospolitą, ale pamiętamy, że 110 lat temu, w 1909 roku,
we Lwowie ukazały się w prasie pierwsze artykuły o Skautingu i podjęto pierwsze próby tworzenia
polskiego ruchu opartego na brytyjskim wzorcu. Pamiętamy, że tam ukształtowała się zasada,
iż Polskie Harcerstwo to Skauting plus Niepodległość.
Tej zasadzie – jako harcerstwo – byliśmy wierni przez 110 lat. I dlatego obie rocznice są naszą
historią. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej jest bowiem kontynuacją tradycji ideowej,
programowej, metodycznej i organizacyjnej ruchu harcerskiego w Polsce od jego zarania, z okresu
walki o Niepodległość, ZHP w II Rzeczypospolitej, Szarych Szeregów i Związku Koniczyn oraz
harcerstwa „niepokornego” po wojnie, a wprost wywodzi się z Kręgów Instruktorów Harcerskich im.
Andrzeja Małkowskiego oraz niezależnych inicjatyw, w tym Niezależnego Ruchu Harcerskiego,
Polskiej Organizacji Harcerskiej i wielu innych, a przede wszystkim Ruchu Harcerstwa
Rzeczypospolitej.
Potwierdzeniem naszej drogi przez dzieje harcerstwa, jest fakt, że większość środowisk zrzeszonych
w Unii Najstarszych Drużyn Rzeczypospolitej, zrzeszającej najstarsze, mające nawet ponad 100 lat
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jednostki organizacyjne – to drużyny i szczepy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Świadectwem
tej drogi będą obchody 30-lecia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Druhny i Druhowie,
świętujmy zatem radośnie dzień 11 listopada oraz Pierwsze Dni Niepodległości w Waszych regionach.
Zapraszam na spotkanie w lutym 2019 roku w Warszawie, by podsumować program Niepodległa oraz
zainaugurować obchody 30-lecia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ukazując nasz 30 letni wkład
w 110-letnie dzieje ruchu harcerskiego w Polsce.

1.

Naczelnictwo.

1.1.
Informuję, że Naczelnictwo w dniu 6.11.2018 r. podjęło uchwałę 346/1 w sprawie zmian
w Instrukcji organizacji obozów i biwaków, zmieniając wzory Karty kwalifikacyjnej nieletniego
uczestnika wypoczynku oraz Karty kwalifikacyjnej pełnoletniego uczestnika wypoczynku. Nowe wzory
kart stanowią załączniki do tego rozkazu.
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