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Związek Harcerstwa Polskiego 
Komendant Hufca Pruszków                              Pruszków, 23 września 2017 r.  
im. Andrzeja Romockiego „Morro” 
 

Rozkaz L. 12/2017 

 

15 września minęła kolejna rocznica śmierci naszego bohatera harcmistrza Andrzeja Romockiego” Morro”. Najmłodszego kapitana  
Armii Krajowej. Nieprzeciętny, niezwykły człowiek. Żołnierz, który do końca pozostał wierny harcerskim ideałom. Jaki był? Według 
relacji znajomych – „Wyróżnia się w całym towarzystwie fantastyczną dokładnością”, ”W A. Morro jest coś z żywiołu. Sposób 
mówienia, wydawania rozkazów są szybkie, niemal gwałtowne. Decyduje o wszystkim niemal natychmiast, bez chwili namysłu”, 
„Wspaniały organizator i doskonały dowódca, potrafił łączyć w sobie młodzieńczą chęć czynu z dojrzałą kontrolą działania” 
Dlaczego taki był? Gdzie tkwi tajemnica? Z czego ulepiony był ten bohater? 
 
Po pierwsze rodzina - Matka Andrzeja stworzyła razem z ojcem - Pawłem Romockim wspaniały dom, "Dom, który żył Polską". Listy 
ojca do chłopca są rzeczowe, męskie, ale pełne serdecznej miłości, podpisane często: "Twój ojciec, Tatek, przyjaciel i powiernik 
Twych kłopotów". 13-letniemu Andrzejowi wyjaśnia, czym jego zdaniem jest pojęcie honoru, "Do czego obowiązuje? Co jest 
przeciwieństwem honoru? Tym jest kłamstwo, tchórzostwo, obłuda. Twoje życie będzie tyle warte wobec Boga i Ciebie samego, 
jakim zasadom będziesz wierny". To właśnie po ojcu Andrzej przyjął pseudonim Morro. 
Po drugie szkoła –  zdał tajną maturę z wynikiem bardzo dobrym. Tajną podchorążówkę "Agricola"  ukończył z lokatą trzecią, 
Po trzecie harcerstwo – harcerz, drużynowy, kursant „Szkoły pod Lasem”, harcmistrz , żołnierz Powstania Warszawskiego, który 
zginął śmiercią bohatera 

……Już są blisko ulicy Królewskiej, kiedy dostają ostrzał z dwóch stron. Z tyłu strzelają Niemcy, z przodu placówki polskie, 
sądząc, że zbliża się natarcie. Andrzej woła potężnym głosem, na jaki tylko pozwala mu zraniony nos: - Nie strzelać! Starówka! 
Baon "Zośka"! Niech żyje Polska! 
Są wśród swoich. Zdejmują hełmy. Brudni, skrwawieni, szarzy od bezsenności, głodu i pragnienia. Andrzej daje rozkaz: - Do 
modlitwy! Podnoszą głowy i powtarzają słowa do dziś tak bliskie harcerskim sercom: 

O, Panie Boże, Ojcze nasz, 
W opiece swej nas miej, 
Harcerskich serc Ty drgnienia znasz, 
Nam pomóc zawsze chciej, 
Wszak Ciebie i Ojczyznę 
Miłując chcemy żyć... 

Trafiony w serce padł, prowadząc swoich żołnierzy do natarcia.  
 
Niech nam harcerzom dla których Andrzej jest bohaterem brzmią słowa wyśpiewane na barykadach.  Niech jego umiłowanie 
ojczyzny, poczucie obowiązku oraz dążenie do doskonałości będzie wzorem dla Nas Harcerzy XXI wieku, i tego Wam życzę  w 
nowym harcerskim roku. 
 
1. Zarządzenia i informacje 
1.2. Informacje 
1.2.1. Podaję do wiadomości, że na Zbiórce Wyborczej, która odbyła się w dniu dzisiejszym tj 22.09.2017 roku 
Zbiórka wybrała delegata hufca ZHP Pruszków na Zjazd ZHP. Został nim hm. Michał Landowski. 
 
1.2.2. Podaję do wiadomości, że Komenda Hufca podjęła uchwałę 4/2017 w sprawie wniosku o obniżenie składki 
członkowskiej. Załącznik nr 1 
 
3. Drużyny 
3.2. Zmiany organizacyjne 
3.2.1. Otwieram okres próbny gromadzie zuchowej działającej na terenie Brwinowa i nadaję jej tymczasową 
nazwę 29 Gromada Zuchowa „Orle gniazdo” 
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych 
3.3.1. Mianuję dh Marię Biernacką na funkcję drużynowej 29 Gromady Zuchowej „Orle gniazdo” 
 
 
5. Szczepy, związki drużyn 
5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn 
5.3.1.  W związku z niedopełnianiem obowiązków zwalniam dyscyplinarnie po 2 naganie dh Elżbietę Piekarską, 
drużynową 1 PDH im Oskara Żawrockiego (Szczep im I.Paderewskiego)  
5.3.2.  Na wniosek Komendanta szczepu mianuję pwd. Krystiana Radziejewskiego na funkcję drużynowego 1 PDH 
im Oskara Żawrockiego (Szczep im I.Paderewskiego). 
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5.3.3.  Na wniosek Komendanta szczepu zwalniam dh Artura Jońskiego z funkcji drużynowego 14 MDSH PDH (S 
14MDHiZ). Dziękuję druhowi za jego wieloletnie prowadzenie drużyny. 
 
5.3.4.  Na wniosek Komendanta szczepu mianuję dh. Krzysztofa Krasonia na funkcję drużynowego 14 MDSH PDH 
(S 14MDHiZ)  
 
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody 
13. Inne 
13.1. Podaje wyniki kategoryzacji  po weryfikacji za rok harcerski 2016/2017 
- kategorię podstawową, zieloną oraz prawo noszenia zielonego listka dębowego na mundurze uzyskały: 

 40PDH Sokolęta Macierz z SHDS 

 1 NDH Impeesa z NS „Wataha” 
- kategorię brązową oraz prawo noszenia brązowego listka dębowego na mundurze uzyskały: 

 1 NDH Wilki z NS „Wataha” 

 7 DW „Szrotka ze szczepu im. I Paderewskiego 

 62MDH „Alek” z S62MDHiZ „Szaniec” 
 
Gratuluje drużynom ich pracy a drużynowym wzorowego wypełniania obowiązków. 

 

 
 

                                                            Czuwaj! 
 

/-/ hm. Beata Pawełczyńska 
 
 
 

 
 
 

 
 


