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Wczorajszy dzień dla naszego narodu zapisze się jako dzień strasznej tragedii.  

W wypadku lotniczym zginął Prezydent RP Lech Kaczyński – Honorowy Protektor Organi-

zacji Harcerskich w Polsce wraz ze swoją małżonką i wieloma znamienitymi osobami 

zasłużonymi dla naszej ojczyzny. Wśród osób znajdujących się na pokładzie była również 

Wicemarszałek Senatu Pani Krystyna Bochenek – Przewodnicząca Komitetu Honorowego 

Obchodów 100-lecia harcerstwa na Śląsku. Jej śmierć jest dla nas szczególnie bolesna, 

biorąc pod uwagę ogromny sentyment dla Śląskich harcerzy, jej wkład i zaangażowanie 

w naszą działalność. Nie możemy również zapomnieć o Prezydencie RP na Uchodźctwie 

Ryszardzie Kaczorowskim.  

Wczorajsza tragedia dotyka w sposób szczególny tych wszystkich, którzy utracili 

swoich najbliższych. Wszyscy Ci ludzie wbrew pozorom nie byli nam obcy. Znaliśmy ich 

bardzo dobrze z życia publicznego. Nie sposób w słowach zawrzeć bólu i cierpienia jaki 

zaprząta nam serca. Odeszła elita Polski.  

 

Druhny i druhowie! W związku ogromną tragedią jaka spłynęła na Naród Polski roz-

kazuję na znak 30 dniowej żałoby ogłoszonej przez Naczelnika ZHP: 

-minutą ciszy uczcić pamięć wszystkich ofiar katastrofy podczas zbiórek i spotkań in-
struktorskich, 
-odwołać wszystkie imprezy o charakterze kulturalno-rozrywkowym do dnia 09.05.2010r. 
włącznie, 
-okryć kirem sztandary i proporce harcerskie, 
-założyć czarne opaski na wszystkie Krzyże Harcerskie, 
-opuścić flagi do połowy masztu, 
-zmienić kolorystykę stron internetowych gromad i drużyn oraz serwisów hufcowych na 
szarą lub ciemą stosowną do okoliczności, 
-uczcić pamięć zmarłych dwuminutową ciszą w dniu Pogrzebu Prezydenta RP Lecha Ka-
czyńskiego. 
 

Cześć ich pamięci! 

 

Pamiętajmy o ofiarach tej tragedii i modlitwie w naszej codziennej służbie. W tych 

szczególnych dniach swoją postawą pokażmy nasz solidaryzm z rodzinami ofiar. Niech 



będzie to dla nas lekcja patriotyzmu, czas skupienia na modlitwie i rozmyślaniach. Pod-

kreślmy wymiar harcerskiego pozdrowienia „Czuwaj”.  

 

C Z U W A J ! 

 
phm. Marek Majewski 


