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Rozkaz L. 11/2012
Druhny i Druhowie!
Święta miłości kochanej Ojczyzny,
oto w Twą służbę wchodzi hufiec nasz.
Od lat najmłodszych do późnej siwizny
pragnie przy tobie czujną trzymać straż.
Równajmy krok, wytężmy wzrok,
czy się gdzie podstęp nie kryje.
uderzmy w ton silny jak dzwon:
Polska niech żyje, niech żyje!
Pragniemy spajać nadziei ogniwa,
że nam zwycięstwo da nabyty hart,
że i Ty z nami żyć będziesz szczęśliwa,
i każdy syn Twój będzie ciebie wart.

Kolejne Święto Niepodległości za nami.
Podczas Mszy Świętych, gier, zlotów, parad i marszów, wspólnych śpiewów pieśni
narodowych, organizując w wielu miejscach w Polsce Tydzień Patriotyczny, robiąc
kotyliony i wywieszając biało-czerwone flagi dawaliśmy świadectwo naszego
przywiązania do Polski, do tradycji i historii, ale i radości i dumy z tego, że jesteśmy
Polakami.
Chcemy i potrafimy świętować zarówno idąc w sztafecie pokoleń poprzez przejmowanie
z rąk kombatantów sztandarów i trzymając warty przy ważnych dla Polski pomnikach, jak
i z pieśnią na ustach reprezentując ZHR w patriotycznych obchodach i uroczystościach.
Ważne jest jednak, aby ten nasz patriotyzm nie kończył się na tym dniu, czy tygodniu.
Ważne jest, jak mówił do nas Jan Paweł II „abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu
na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, abyście nie podcinali sami
tych korzeni, z których wyrastamy.”
Dlatego każdego dnia uśmiechem, dobrymi uczynkami, zyskiwaniem przyjaciół,
dotrzymywaniem słowa, solidną nauką i pracą oraz wiernością wartościom potwierdzajmy
naszą miłość do Polski…
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1. Naczelnictwo
1.1. Informuję, że Uchwałą nr 262/1 z dnia 27 października 2012 Naczelnictwo
zarządziło przeprowadzenie inwentaryzacji w ZHR . Uchwała stanowi załącznik do
niniejszego rozkazu.

2. Podziękowania
2.1. Dziękuję pocztowi sztandarowemu i delegacji Dolnośląskiej Chorągwi Harcerzy
za udział w uroczystości pożegnania Śp. Prezydenta Hm. Ryszarda Kaczorowskiego
w dniu 2 listopada 2012 r. we Wrocławiu.
2.2. Dziękuję licznej reprezentacji Mazowieckiej Chorągwi Harcerek i Mazowieckiej
Chorągwi Harcerzy za udział w uroczystościach pogrzebowych Śp. Prezydenta
Hm. Ryszarda Kaczorowskiego w Świątyni Opatrzności Bożej w dniu 3 listopada
2012 r. w Warszawie.

2.3. Dziękuję Mieleckiemu Hufcowi Harcerek „Akacja” za udział w uroczystości
przeniesienia prochów Śp. Hm. Zygmunta Szadkowskiego, ostatniego
przewodniczącego Rady Narodowej na Uchodźstwie, przewodniczącego Związku
Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju w latach 1960-1967 i jego żony Wandy
do Panteonu Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej w dniu 10 listopada
2012 r. w Warszawie.

2.4. Dziękuję Mieleckiemu Hufcowi Harcerek „Akacja”(komendantka phm.
Agnieszka Malak) i 36 Gdyńskiej Drużynie Harcerzy im. hm. Lucjana Cylkowskiego
(drużynowy pwd. Adrian Barański), Chorążemu Sztandaru ZHR phm. Andrzejowi
Karwanowi oraz Sekretarzowi Generalnemu ZHR hm. Wiesławowi Turzańskiemu za
reprezentowanie ZHR na oficjalnych obchodach Dnia Niepodległości w Warszawie,
szczególnie podczas uroczystości przy grobie Nieznanego Żołnierza oraz Marszu
„Razem dla Niepodległej”.
Czuwaj!
Przewodnicząca ZHR
/-/ hm. Ewa Borkowska-Pastwa HR
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