Przewodnicząca ZHR
11 października 2015 r.
Rozkaz L. 9/2015

„Krzyż znaczy: miłość nie zna granic
– rozpocznij od tych, którzy są najbliżej ciebie,
i nie zapominaj o tych, którzy są najdalej”.
Jan Paweł II, 1983 r.

Druhny i Druhowie,
W czasie kolejnego - XV już Dnia Papieskiego, w dniach kiedy odbywa się harcerska Pielgrzymka
do Dachau, miejsca śmierci błogosławionego ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego Patrona Harcerstwa, danego nam przez Jana Pawła II, w czasie kiedy w naszych drużynach
rozpoczynamy przygotowania do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się latem 2016 r.
w Krakowie, każdy z nas powinien zastanowić się czy rzeczywiście idzie ścieżkami wskazanymi
przez Jana Pawła II.
Tym z nas, którzy mieli szczęście osobiście się z Nim spotkać, słuchać Jego słów podczas Białych
Służb, odczytywać Jego przesłanie podczas pielgrzymek do Rzymu czy na Lednicy, jest na pewno
łatwiej. Ale najbliższe miesiące dają wszystkim szansę odkrycia na nowo Jego wielkości. Warto
postarać się, aby swoją postawą, obecnością, dawać świadectwo wiary, świadczyć
o przywiązaniu do Jego nauki, odnajdywać swoje „Źródła Wiary”.
Jan Paweł II powiedział także inne ważne dla nas słowa: „Człowiek nie może być tylko
wychowywany. Musi wychowywać samego siebie, być dla siebie wychowawcą”. Praca nad
sobą, która jest fundamentem metody harcerskiej, nie może ograniczać się tylko do
doskonalenia osobistych umiejętności i sprawności. Ona najbardziej - obok przykładu własnego
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instruktorki/instruktora - wpływa na postawy naszych harcerek i harcerzy, uczy ich
odpowiedzialności i odwagi zmieniania świata.
Dlatego tak ważna jest Twoja postawa: gotowość do służby, pamięć o bohaterach przeszłości
oraz obecność w miejscach i w czasie ważnych dla Polski wydarzeń. Czy jesteś obecna, obecny?
Czy dajesz świadectwo? Czy pełnisz służbę wobec bliźnich?

1. Naczelnictwo
1.1. Informuję, że Naczelnictwo w dniu 26 września 2015 r podjęło Uchwałę nr 304/1 w sprawie
zwołania w dniach 1-3 kwietnia 2016 r. XV Zjazdu ZHR oraz przyjęcia kalendarza wyborczego.
Zgodnie z Uchwałą dniem zarządzenia wyborów delegatek i delegatów jest 11 października
2015 r.
Uchwała oraz kalendarz wyborczy stanowią załącznik do rozkazu.
2. Okręgi
2.1. Podaję do wiadomości, że w dniu 26 września 2015 r. Naczelnictwo ZHR zatwierdziło na
funkcji Przewodniczącego Zarządu Okręgu Pomorskiego phm. Filipa Bisztygę.
3. Rada Naczelna
3.1. Informuję, że Rada Naczelna na posiedzeniu w dniu 26 września 2015r. podjęła Uchwałę
w 35-lecie powstania Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM).
Uchwała stanowi załącznik do rozkazu.
3.2. Podaję do wiadomości, że Rada Naczelna na posiedzeniu w dniu 26 września 2015 r. ustaliła
termin zgłaszania poprawek do Statutu ZHR na dzień 30 listopada 2015r. Poprawki należy
kierować na adres sekretarz.rady@zhr.pl.
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4. Podziękowania
4.1. Serdecznie dziękuję za reprezentowanie ZHR i służbę podczas uroczystości otwarcia
Muzeum Katyńskiego w Cytadeli Warszawskiej w dniu 17 września 2015 r. reprezentacji:
Warszawskiego Hufca Harcerek „Mokotów”,
Warszawskiego Hufca Harcerek „Gród”,
Warszawskiego Hufca Harcerek „Przystań”,
Warszawskiego Hufca Harcerek „Grochów”
Warszawskiego Hufca Harcerek „Wielki Wawer”,
Warszawskiego Hufca Harcerek „Niwa Marymoncka”,
Warszawskiego Hufca Harcerzy „Daleka Północ”,
Warszawskiego Hufca Harcerzy „Klucz”,
Piaseczyńskiego Hufca Harcerzy "Watra".
4.2. Serdecznie dziękuję za reprezentowanie ZHR podczas premiery filmu „Pilecki”
w dniu 25 września 2015 r. w Warszawie:
- pocztowi sztandarowemu i delegacji Chorągwi Harcerzy Ziemi Opolskiej im. rtm. Witolda
Pileckiego;
- pocztowi sztandarowemu i delegacji Gdyńskiego Hufca Harcerzy „Zbroja” im. rtm. Witolda
Pileckiego;
- delegacji 301 Warszawskiej Drużynie Harcerzy „Knieja” im. rtm. Witolda Pileckiego.
4.3. Serdecznie dziękuję za reprezentowanie ZHR i służbę podczas Mszy Świętej Na Placu
Piłsudskiego oraz uroczystości otwarcia Panteonu - Mauzoleum Wyklętych Niezłomnych na
warszawskiej

„Łączce”

w

rocznicę

utworzenia

Polskiego

Państwa

Podziemnego

w dniu 27 września 2015 r. w Warszawie:
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- 1 Kadzidlańskiej Drużynie Harcerek „Vatra”,
- 4 Kadzidlańskiej Drużynie Harcerzy „Ostra Brama”,
- 301 Warszawskiej Drużynie Harcerzy im. rtm Witolda Pileckiego.

Czuwaj!
Przewodnicząca ZHR
hm. Ewa Borkowska-Pastwa HR
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