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Rozkaz L. 9/2012
Druhny i Druhowie!
Dokładnie przed 30 laty harcerki i harcerze po raz pierwszy w mundurach pojawili się na
Jasnej Górze. Był to wówczas akt odwagi, gdyż w działaniach i oficjalnych dokumentach
ZHP deklarował swoją „świeckość” i zakazywał harcerzom życia religijnego.
Mimo szykan wiele drużyn przyjechało wówczas na Jasną Górę i zamanifestowało swoją
wierność Bogu i Polsce, dało świadectwo przywiązania i kontynuacji tradycji harcerstwa
Niepodległej Rzeczypospolitej. Na Jasnej Górze harcerki i harcerze Porozumienia Kręgów
Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego umieścili wtedy tablicę
z przedwojennym Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim, odmiennym od obowiązującego
wówczas w ZHP.
Spotkanie harcerek i harcerzy w roku 1982 r. ożywiło zamrożone prze stan wojenny kontakty
między drużynami z całej Polski, zainicjowało aktywność Duszpasterstw Harcerskich, dało
podwaliny Ruchowi Harcerstwa Rzeczypospolitej, pozwoliło na przygotowanie pierwszej
Białej Służby w czerwcu 1983 podczas drugiej pielgrzymki Ojca Św. Jana Pawła II do Polski.
Bez tych spotkań na Jasnej Górze i wielu inicjatyw duszpasterskich, bez ówczesnego
„harcerstwa niepokornego” nie powstałby w roku 1989 Związek Harcerstwa
Rzeczypospolitej, który od początku przywiązuje ogromną wagę do duchowego wychowania
harcerek i harcerzy.
W 30-lecie pierwszej Pielgrzymki Harcerek i Harcerzy kieruję podziękowania do wszystkich
pokoleń harcerskich, które przez lata stały na straży wierności Harcerstwa Bogu i Polsce,
w imię obrony harcerskich ideałów niejednokrotnie ryzykując swoim zdrowiem czy
wolnością, narażając swoje osobiste, rodzinne i zawodowe perspektywy wskutek
przymusowej emigracji, utraty pracy czy możliwości kształcenia.
Dziś pojawienie się w mundurze harcerskim na Jasnej Górze nie jest na szczęście żadnym
bohaterstwem, ale to że tak jest, zawdzięczamy wielu instruktorkom i instruktorom oraz
kapelanom, którzy własnym przykładem i postawą udowadniali, że „jeśli harcerstwo miałoby
być bez Boga, to lepiej żeby go wcale nie było”.
Niech otrzymane na tegorocznej Pielgrzymce „blaszki” z Rotą Przyrzeczenia i Prawem
Harcerskim, podobne do tych jakie otrzymywali harcerki i harcerze przed 30 laty
przypominają nam o tym, że - tak jak to potwierdził swoją uchwałą Zjazd Nadzwyczajny
ZHR zebrany 8 września na Jasnej Górze - idziemy dalej w sztafecie harcerskich pokoleń
wiernych w służbie Bogu i Polsce.
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Zjazd Nadzwyczajny ZHR
Informuję, że Zjazd Nadzwyczajny ZHR, który odbył się na Jasnej Górze w dniu
8 września 2012 r. przyjął następujące Uchwały, które stanowią załączniki do
niniejszego rozkazu:
1.1.1. Uchwała nr 1 w sprawie przystąpienia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej do
związku stowarzyszeń – Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych (PROM),
1.1.2. Uchwała nr 2 w sprawie zmian w Statucie ZHR.
1.1.3. Uchwała nr 3 z okazji 30-lecia pielgrzymowania na Jasną Górę.
1.
1.1.

1.2.

Wszystkim obecnym na Zjeździe Nadzwyczajnym delegatkom i delegatom
serdecznie dziękuję za zdyscyplinowanie i obecność oraz udział w Jubileuszowej
Pielgrzymce Harcerskiej na Jasna Górę.

1.3.

1.4.

W związku z zakończeniem obrad Zjazdu Nadzwyczajnego ZHR zwalniam Sztab
organizacyjny w składzie:
- hm. Justyna Bojarska-Pęczek
- Anna Kubala
- Hubert Kowalski
- pwd. Konrad Pawlak
- phm. Karol Siergiej
- Sylwia Umiastowska
Dziękuję członkom Sztabu za zaangażowanie w przygotowanie i obsługę Zjazdu.
Serdecznie dziękuję Kapelanowi Naczelnemu hm. Kazimierzowi Chudzickiemu,
Wiceprzewodniczącej ZHR hm. Urszuli Kret oraz hm. Agnieszce Gałce (Okręg
Górnośląski) za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu Zjazdu oraz Konferencji
Historycznej na Jasnej Górze.

2. Naczelnictwo
2.1.

Powołuję hm. Ewę Ciosek na Pełnomocnika Naczelnictwa ds. historii i archiwum.

3. Podziękowania
3.1.

Składam gorące podziękowanie za włączenie się w program XXX Pielgrzymki na
Jasnej Górze Druhom:
hm. Wojciechowi Hausnerowi
hm. Markowi Jędrzejowskiemu
ks. hm. Tomaszowi Kościelnemu
phm. Adamowi Turuli
hm. Kazimierzowi Wiatrowi

4.

Zwolnienia.

4.1.

Zwalniam ks. phm. Krzysztofa Andrzeja Bytomskiego z funkcji Komendanta XXX
Pielgrzymki Harcerek i Harcerzy na Jasną Górę dziękując mu za pełnioną służbę.

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