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Warszawa, 2 października 2019 roku

Stowarzyszenie Harcerskie
Naczelnik

Rozkaz L1/ RH 2019/2020
Zuchy, druhny i druhowie!
Z trudem przedostawaliśmy się przez rozwalone ulice, idąc z budynku "Pasty" przy ul. Piusa XI, gdzie
mieściła się Komenda Główna AK, do barykady pod Politechnikę. Grupy ludzi z tobołkami na plecach
dążyły w tym samym kierunku, był to bowiem punkt przejścia dla uchodzących z miasta mieszkańców.
Przy studniach ustawiano się z wiaderkami w szeregi. Dokoła punktów rozdzielczych gromadzono się
cierpliwie po garść jęczmienia lub pszenicy, jedynego dostępnego jeszcze pożywienia. Miasto
rozpoczynało swój dzień. Ale ten dzień był inny niż poprzednie. Dziś czekano na coś nieuchronnego, co
jest tuż, tuż. Wyczuwano zbliżający się koniec. Spotkanie delegacji polskiej z gen. von dem Bachem w
jego Kwaterze Głównej w Ożarowie było zapowiedziane na godzinę 9. Trzeba więc było zaraz po godzinie
8 być na czołowej barykadzie pod Politechniką, gdzie mieliśmy przekroczyć linię bojową.
Były to tylko chwile, ale wydawały się nieskończenie długie. Po złożeniu podpisów Bach zalecił skupienie
uwagi. Powstaliśmy z miejsc wraz z nim, a zebrani przyjęli postawę "baczność". Bach w krótkich słowach
wezwał obecnych do uczczenia minutą ciszy pamięci poległych obu stron walczących.
Po upływie tego czasu Bach, zwracając się do mnie, wygłosił przemówienie, którego się spodziewaliśmy.
Wyraził uznanie dla postawy i bitności AK. Tak długa wytrzymałość obrony i zacięta odporność
niedostatecznie uzbrojonej armii powstańczej wobec doświadczonej i zaprawionej w bojach armii
niemieckiej - jest przykładem jedynym w historii wojen. Fakt ten stawia Armię Krajową w rzędzie
najlepszych armii świata. Uznając te jej żołnierskie walory, Niemcy przyznali AK prawa kombatanckie.
(...) Podczas przemówienia, stojąc naprzeciw siebie o krok, patrzyliśmy sobie z Bachem prosto w oczy.
Gdy wyszliśmy z domu, pluton honorowy, ustawiony na dziedzińcu, sprezentował broń, sztab Bacha
zatrzymał się na werandzie. Bach odebrał raport, przy czym, delegacja polska przeszła wraz z nim przed
frontem oddziału. Po wzajemnym oddaniu ukłonów odjechaliśmy samochodami w asyście oficerów
niemieckich.
Gdy zbliżaliśmy się do Stolicy, miasto tonęło w mroku, gdyż tej nocy wygasły już nad Warszawą łuny
pożarów.
Kazimierz Iranek – Osmecki. Powstania ’44 akt ostatni

63 dni temu dokładnie, 1 sierpnia, w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, wielu z
Was brało udział w społecznej akcji „Wolność Łączy”. Swoim zaangażowaniem
przypominaliście Warszawiakom, przechodniom czy turystom o bohaterach walczących o
swoją i naszą wolność. Dziś, 2 października, również akcją społeczną „Światła Pamięci”
przypomnieliście tym samym ludziom o dniu, o którym często się zapomina – o dacie
zakończenia Powstania Warszawskiego. W tym miejscu, pod pomnikiem Polegli Niepokonani,
na cmentarzu Powstańców Warszawy, gdzie zostało pochowanych około 105 tysięcy żołnierzy
i mieszkańców Warszawy, poległych w walce, chciałbym Wam drogie zuchy, druhny i druhowie
serdecznie podziękować za Wasze zaangażowanie dzięki któremu pamięć o Powstaniu
Warszawskim łączy kolejne pokolenia. Musicie wiedzieć, że pamięć o Powstaniu to nie tylko
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nasza dzisiejsza zbiórka, ale też Wasze codziennie działanie w zgodzie z wartościami takimi jak:
odwaga, patriotyzm, poświęcenie, szacunek, przyjaźń, które zwłaszcza dziś są aktualne, a które
kombatanci przekazują nam w sztafecie pokoleń.

1. Zwalniam z funkcji Komendantów Akcji Letniej 2019:
phm. Annę Ziąbską – komendantkę obozu szczepów wareckiego, 50 WDH oraz 281 WDH
phm. Paulinę Urban – komendantkę obozu szczepu Szaniec oraz 150 WDH
phm. Juliannę Rutkowską – komendantkę obozu szczepu „Rodło”, 264 WDH oraz „Leśnej
Szkółki”
phm. Paulinę Mańk – komendantkę kolonii zuchowej szczepów Wareckiego oraz 50 WDH
phm. Idę Kasprzak – komendantkę kolonii zuchowej szczepów „Szaniec”, „Rodło” oraz 281
WDH
phm. Marcina Rzeźnika – komendanta Zlotu Harcerskiego w 75. Rocznicę Powstania
Warszawskiego „Dziś jest pojutrze”
Dziękuję wymienionym druhnom i druhowi za zaangażowanie, pełnioną służbę oraz za
rzetelne rozliczenie akcji.
2. Wyjątek z rozkazu Komendantki Hufca Harcerek.
3. Wyjątek z rozkazu Komendanta Hufca Harcerzy.
4. Zwalniam z funkcji instruktorów Naczelnictwa ds. zuchowych hm. Katarzynę Nowak oraz
phm. Jacka Nowaka. Bardzo dziękuję za pełnioną służbę.
5. Zwalniam z funkcji członkini kapituły stopnia Harcerki Rzeczypospolitej hm. Katarzynę Nowak.
Dziękuję za pełnienie funkcji.
6. Skreślam z listy instruktorów Stowarzyszenia Harcerskiego: phm. Annę Milewską, hm.
Katarzynę Nowak oraz phm. Jacka Nowaka. Bardzo dziękuję za wieloletnią służbę na rzecz
Stowarzyszenia Harcerskiego.
7. Już dziś serdecznie zapraszam wszystkich przybocznych, drużynowych, instruktorów na
konferencję instruktorską na temat 10. Punktu Prawa Harcerskiego w SH, która odbędzie się
w marcu 2020 roku.

Czuwaj!
Hm. Tomasz Wolszczak
Naczelnik SH
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