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Druhny i druhowie!
„My, Powstańcy Warszawscy, żołnierze Armii Krajowej, 1 sierpnia 1944 roku podjęliśmy walkę z
przeważającymi siłami wroga. Przeciwstawiliśmy się totalitarnemu złu, walcząc o wolną Polskę i jej
stolicę. Stanęliśmy w obronie wartości, które dla nas były ważniejsze niż życie.
Dziś nie musimy już o te wartości walczyć, ale mamy obowiązek kształtować rzeczywistość, w której
będą one stale obecne.
W dniu 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego pragniemy powierzyć Wam, Młodzi
Przyjaciele, pielęgnowanie tych wartości – po to, aby następne pokolenia pamiętały o nich, czerpiąc z
nich siłę i inspirację.
Oto wartości, które Wam przekazujemy:
Wolność
Miłość do Ojczyzny
Wierność
Męstwo
Honor
Prawość
Przyjaźń
Tolerancja
Pomoc Słabszym
Sumienność.
Zasady te i ideały przyświecały nam nie tylko w czasie Powstania Warszawskiego, ale także przez
wszystkie lata naszego życia.
Wierzymy, że będziecie budować świat oparty na tych wartościach.”
Warszawa; 1 sierpnia 2019 rok
Przesłanie Powstańców Warszawskich do Młodych Polaków
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Co roku, poprzez akcję „Światła Pamięci” wspominamy dzień zakończenia Powstania Warszawskiego.
Dziś, 2 października, w 76. rocznicę zakończenia walk na ulicach Warszawy, mając w pamięci przesłanie
Powstańców Warszawskich do Młodych Polaków, liczę na to, że my, harcerki i harcerze ze
Stowarzyszenia Harcerskiego odniesiemy się do tych słów i w swoim codziennym życiu i działaniu damy
świadectwo wartościom za które Powstańcy, w tym tak bliscy nam druhny i druhowie z Szarych
Szeregów i Organizacji Harcerek, gotowi byli poświęcić życie.
W tym szczególnym czasie dla otaczającego nas świata, mając na uwadze harcerskie zawołanie
„Czuwaj!”, pozostańmy uważni na siebie i drugiego człowieka. Bądźmy empatyczni i zachowajmy
harcerską pogodę ducha.
1. Zwalniam z funkcji komendantki obozu szczepów Szaniec, 281 WDH oraz środowiska 150 WDH
phm. Idę Kasprzak.
2. Zwalniam z funkcji komendantki obozu szczepów 88 WDHiGZ „Rodło” oraz 1 WaDHiGZ phm.
Juliannę Rutkowską.
3. Zwalniam z funkcji komendantów obozu szczepu 50 WDHiGZ oraz środowiska 264 WDH phm. Filipa
Dragana oraz phm. Katarzynę Szymańczak.
4. Zwalniam z funkcji komendanta obozu kursu przewodnikowskiego phm. Marcina Rzeźnika.
5. Serdecznie dziękuję wszystkim komendantom i komendom Akcji Letniej za podjęcie się służby i
poprowadzenie bardzo udanych wyjazdów dla zuchów, harcerek i harcerzy Stowarzyszenia
Harcerskiego.
6. Zwalniam z funkcji komendantki szczepu 281 WDH phm. Annę Serafin. Dziękuję za pełnioną
służbę.
7. Włączam szczep 281 WDHiGZ do szczepu 50 WDHiGZ.
8. Skreślam z listy instruktorek i instruktorów Stowarzyszenia Harcerskiego: phm. Annę Serafin oraz
pwd. Norberta Dzadza. Dziękuję za pełnioną służbę.
9. Apeluję do wszystkich jednostek SH o przestrzeganie wytycznych dotyczących działania w roku
harcerskim 2020/2021.

Czuwaj!
Hm. Tomasz Wolszczak
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