
Związek Harcerstwa Polskiego      Łódź, 31 marca 2020 r. 

Komendant Hufca Łódź Polesie       

im. Powstańczej Poczty Harcerskiej 

  

Rozkaz Specjalny L. 1/2020 
 

Druhny i druhowie, 

31 marca 2020 r. na wieczną wartę odszedł hm. Bronisław Kubiak – Wielki Człowiek, 

Wspaniały Wychowawca. Dla wielu z nas Autorytet i zasłużony instruktor dla poleskiego 

harcerstwa. 

Jest to ogromna strata dla nas, harcerzy. Strata o tyle większa, że w obecnej sytuacji, 

w ostatnich chwilach niedane nam będzie pożegnać się z druhem i go upamiętnić. Druhu 

Bronku, zrobimy co w naszej mocy, żeby pamięć o Tobie nigdy nie zgasła. Tymi słowami 

wspomina Cię, była komendantka hufca hm. Agnieszka Rytel: 

 

„Druhu Bronku,  

byłeś zawsze i myślałam, że już będziesz zawsze. A Ty odszedłeś, przeżywszy 94 

lata. Lata pięknej harcerskiej służby.   

Pamiętam Cię z pokoiku za sekretariatem na Pogonowskiego. Panował tam półmrok, 

pachniało kurzem, a nad tym wszystkim unosiła się tajemnica. Tajemnica historii Twojego 

hufca. Dziś wstydzę się powiedzieć naszego, bo te moje kilka lat w hufcu to nic wobec 

tych wszystkich godzin, które przepracowałeś na rzecz Twojego Polesia.   

Gdy już miałam odwagę by wejść tam do Ciebie, uraczyłeś mnie nieskończoną ilością 

opowieści o harcerstwie, o czasach wojennych, o Naszym hufcu, o ludziach, którzy go tworzyli, 

ale nigdy nie były to próżne opowieści, były to opowieści o odpowiedzialności, służbie i 

poświęceniu harcerskiej rodzinie.  

Byłeś dla nas wszystkich członkiem rodziny. Druh Bronek - tak mówiliśmy, przecież 

nie Bronisław, odważniejsi mówili dziadek Bronek, bo byłeś dla nas dziadkiem, opiekunem, 

przewodnikiem, ostoją. A przy tym wszystkim człowiekiem skromnym o dużej pokorze, a 

jednocześnie silnych przekonaniach.   

Dzięki Tobie na Olimpijską pojechały z nami skrzynie, w których zamknęliśmy nie tylko 

nasze dokumenty, ale pamięć o naszych dziejach. Mówiłeś, że bez historii jesteśmy 

niczym. Dlatego nadal uparcie wspinałeś się na drugie piętro, z siłą młodzieniaszka, by 

pracować nad naszą historią, a przede wszystkim by być z nami.  

Nie spotkamy się już w hufcu, nie spotkamy się na spacerze w parku, ale na pewno 

kiedyś usiądziemy razem przy innym ogniu, w inną noc.”  

  

  



1. Zarządzenia i informacje 

1.1. Zarządzenia 

1.1.1. Ogłaszam 30 dniową żałobę w Hufcu ZHP Łódź Polesie 

1.1.2. Polecam okryć kirami harcerskie sztandary i harcerskie krzyże 

1.2. Informacje 

1.2.1. Informuję, że po zakończeniu okresu stanu zagrożenia epidemicznego komenda Hufca 

ZHP Łódź Polesie podejmie działania mające na celu upamiętnienie hm. Bronisława Kubiaka 

zgodnie z zasadami musztry i ceremoniału harcerskiego. 

 

 

Czuwaj! 

 

/-/ phm. Michał Wacławski 


