Przewodnicząca ZHR
Warszawa, 22 lutego 2013 r.

Rozkaz L. 2/2013
Druhny i Druhowie,
12 lutego 2013 r. minęły 24 lata od momentu, gdy zapadły decyzje o powołaniu ZHR. Wielu
z Was, dzisiejszych członków ZHR, nie pamięta tych czasów i ten dzień jest po prostu jeszcze
jedną datą w historii harcerstwa. Tymczasem wtedy, w lutym 1989 roku, kiedy nie było jeszcze
wolnej Polski i rozpoczynał się dopiero „okrągły stół” decyzja o opuszczeniu ZHP i tworzeniu
niezależnej organizacji harcerskiej była dla wielu aktem odwagi i determinacji. Odwagi, bo nikt
wtedy nie był w stanie przewidzieć, jak potoczą się losy Polski i nie było wiadomo, czy działania
te nie zostaną potraktowane jako wrogie wobec (jedynie wtedy „słusznego”) systemu i z jakimi
konsekwencjami mogą się spotkać „wichrzyciele”. Determinacji, bo odchodząc z ZHP uważaliśmy
za najważniejsze, aby przełamać szkodliwy dualizm wychowania, otwarcie opowiedzieć się
za służbą Bogu i Polsce i bez zakłamania nawiązać do przedwojennych i wojennych tradycji
harcerstwa. Czyniliśmy tak stając w Prawdzie pomimo ryzyka nie tylko utraty majątku
środowisk (często wypracowanego kilkudziesięcioletnim wysiłkiem), ale przede wszystkim
utraty harcerek i harcerzy - bo rodzice mogli nie chcieć, aby ich dzieci należały do nielegalnych
drużyn. Tworzyliśmy ZHR wybierając wierność wartościom i tradycji. Dorobkiem ZHR jest
utworzenie odrębnych Organizacji Harcerek i Harcerzy, które w odmienny sposób,
uwzględniając różnice i potrzeby rozwojowe młodych dziewcząt i chłopców wychowują metodą
harcerską do aktywności, odpowiedzialności i współpracy. Przez te 24 lata przewinęło się przez
ZHR tysiące zuchów, harcerek, harcerzy, instruktorów. Jesteśmy wdzięczni tym wszystkim,
którym przez te lata ZHR był i jest bliski, za to, że swoją pracą w drużynach pozostawili ślad
w duszach swoich wychowanków, a dzisiejszą postawą oraz aktywnością społeczną
i obywatelską świadczą o wartości ZHR. Dziś to my idziemy w tej w sztafecie pokoleń
i decydujemy o tym jaki jest i jaki będzie ZHR, o jego tożsamości i potencjale.
Siłą relacji między nami jest jedność i łącząca nas więź oparta na wzajemnym zrozumieniu,
zaufaniu, świadomości, że możemy na sobie polegać . Dlatego przezwyciężajmy wszelkie
sytuacje, w których brak dialogu, chęci zrozumienia drugiej strony i porozumienia oraz
zapalczywość przeczą idei Braterstwa, bez którego Harcerstwo nie ma sensu.
Bi-Pi pozostawił nam zadanie: „Szukajcie przyjaciół” i mimo, że minęło już 156 lat od jego
urodzin, hasło to nie straciło na aktualności.
Biuro N ac zel nic tw a ZHR:
00-589 W a rsza w a, ul. L i tew ska 11/ 13; te l. / f a x: (22) 629 12 39;
e-ma i l: na c zelni c tw o@zhr. p l, w w w .zhr.pl
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Niech duch Braterstwa zawsze będzie obecny w naszym harcerskim życiu nie tylko na
zbiórkach, wędrówkach i obozach, ale także podczas zjazdów, żarliwych dyskusji i głębokich
polemik.
Wysyłając życzenia w Dniu Myśli Braterskiej pamiętajmy o naszych harcerskich przyjaciołach,
o wszystkich którym bliskie są ideały braterstwa wyrażone przez z Baden Powella słowami :
„Czuwajcie - to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć”.

W dniu 23 lutego obchodzimy ustanowione przez Jana Pawła II wspomnienie
bł. ks. S. W. Frelichowskiego.
Pamiętajmy, że uchwałę w sprawie ogłoszenia bł. ks. phm. S.W. Frelichowskiego Patronem
Harcerstwa Polskiego podjęła w dniu 20 czerwca 1999 roku Rada Naczelna Związku Harcerstwa
Rzeczypospolitej. W dniu 29 lipca 1999 r. władze naczelne ZHR zwróciły się z prośbą do
bp. Sławoja Leszka Głodzia o nadanie sprawie oficjalnego toku zgodnie z wymogami prawa
kanonicznego. Ten wystosował w imieniu ZHR prośbę do Konferencji Episkopatu Polski, którą
śp. Prymas kard. Józef Glemp przedłożył w dniu 22 marca 2002 r. Kongregacji Watykańskiej.
20 września 2002 r. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zatwierdziła
"błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego, prezbitera i męczennika, na patrona
polskich harcerzy przed Bogiem". Listy Kongregacji śp. kard. J. Glemp wręczył bp. S. L. Głódziowi,
opiekunowi harcerstwa z ramienia Konferencji Episkopatu Polski, ten z kolei przekazał je
wszystkim przewodniczącym krajowych i zagranicznych organizacji harcerskich. 22 lutego 2003
roku w Katedrze Polowej WP w Warszawie odbyły się uroczystości związane z ogłoszeniem
bł. ks. S. W. Frelichowskiego Patronem Harcerzy Polskich. Wzięli w nich udział oprócz biskupów
oraz dostojników państwowych polscy harcerze ze Stowarzyszenia Harcerskiego,
Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego "Zawisza", Związku Harcerstwa Polskiego poza
granicami kraju, Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Jutro, 23 lutego 2013 roku, w Katedrze Polowej WP w Warszawie podczas Mszy św.
koncelebrowanej przez Bp. Polowego Józefa Guzdka, błogosławionego Stefana Wincentego
Frelichowskiego Patrona Harcerstwa Polskiego będą wspominać wszystkie organizacje
harcerskie.

1. Zaliczenie służby
1.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2012:
hm. Katarzynie Bieroń - Naczelniczce Harcerek
hm. Sebastianowi Grochali - Naczelnikowi Harcerzy
1.2. Dziękuję Druhnie Naczelniczce i Druhowi Naczelnikowi za zapał i zaangażowanie w pracy na
powierzonych funkcjach.
1.3. Informuję, że zgodnie z § 5 ust. 7 lit. a) Regulaminu Służby Instruktorskiej, zatwierdzonego
Uchwałą Naczelnictwa ZHR nr 226/5 z dnia 26 października 2009 r., wyżej wymienieni Druhna
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Naczelniczka i Druh Naczelnik, jako osoby pełniące funkcje we władzach naczelnych ZHR,
wpisani są z urzędu odpowiednio na listę instruktorek i instruktorów na rok 2013.
2. Naczelnictwo
2.1. Powołuję do składu Zespołu ds. realizacji programu „ZHR Rodzinie”:
hm. Monikę Domagałę(Małopolska Chorągiew Harcerek),
ks. pwd. Karola Darmasa (Górnośląska Chorągiew Harcerzy),
pwd .Michała Seredyńskiego (Mazowiecka Chorągiew Harcerzy).
3. Sprawności
3.1. Przyznaję sprawność okolicznościową "Noc Styczniowa 1863" hm. Sebastianowi Grochali –
Naczelnikowi Harcerzy.
4. Zlot Harcerskich Małżeństw w100-lecie rocznicy ślubu Andrzeja i Olgi Małkowskich.
4.1. Zwołuję Zlot Harcerskich Małżeństw w dniach 30 maja - 2 czerwca 2013 w Zakopanem.
4.2. Zapraszam instruktorskie i harcerskie małżeństwa w służbie, w rezerwie oraz te, którym
bliskie są ideały Andrzeja i Olgi oraz harcerski styl życia, wraz z dziećmi. Więcej informacji
o Zlocie i programie „ZHR Rodzinie” można znaleźć na stronie http://zhr-rodzinie.zhr.pl/
4.3. Mianuję Komendantką Zlotu Harcerskich Małżeństw -hm. Małgorzatę Bryksę-Godzisz .

Czuwaj!

Przewodnicząca ZHR
/-/ hm. Ewa Borkowska-Pastwa HR
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