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15 września 2014 r.
Rozkaz L. 11/2014
Druhny i Druhowie,
Jak co roku drużyny ZHR, setki harcerek, harcerzy, wędrowniczek i wędrowników na Jasnej
Górze rozpoczęły kolejny rok harcerski, zawierzając Maryi harcerskie marzenia i plany, sprawy
osobiste, swoje rodziny i najbliższych.
Program tegorocznej XXXII Pielgrzymki Harcerskiej na Jasną Górę poprzez wędrówki, grę
miejską, debatę, koncert muzyki chrześcijańskiej, spotkania rodzin i wspólne czuwanie zachęcał
jej uczestników do kontynuowania rozpoczętych podczas kanonizacji Papieża Polaka
poszukiwań dróg do świętości, zgodnie z myślą przewodnią Pielgrzymki wypowiedzianą przed
laty przez Świętego Jana Pawła II „Zróbcie wszystko.., aby to nowe tysiąclecie było erą, czasem
ludzi świętych”.
W sobotę 13 września 2014 roku, w czasie apelu maryjnego w obecności ojca Generała Zakonu
Paulinów Arnolda Chrapkowskiego i pielgrzymów z całej Polski na ołtarzu przed cudownym
obrazem Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
złożył wotum wdzięczności za 25 lat istnienia organizacji (w postaci ryngrafu w kształcie krzyża
harcerskiego z lilijką ZHR, na którym wyryto napis „ZHR – SEMPER FIDELIS 1989-2014”).
Rozważanie apelowe poprowadził o. Leon Knabit OSB, który wypowiedział m.in. takie słowa:
„[Maryjo] Przyjmij także świadectwo Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej który dzisiaj składa ci
hołd wdzięczności i wotum za 25 lat oficjalnego istnienia […] wiedząc że tylko wtedy będziemy
dobrymi Europejczykami, gdy będziemy strzegli z miłością Ojczyzny jak Prymas Wyszyński i św. Jan
Paweł II; i naszej polskości z zachowaniem naszej narodowej i religijnej tożsamości (…)”.
To, jak ważna jest dla nas pamięć o bohaterach II wojny światowej, harcerki i harcerze ZHR
potwierdzili stojąc przy sztandarach oddziałów AK i uczestnicząc (już po raz 32.) we wspólnej
Eucharystii Kombatantów i harcerzy na jasnogórskich wałach w niedzielne przedpołudnie.
Niech „Pamięć i tożsamość” (o której św. Jan Paweł II pisał w swojej ostatniej książce) stanowią
dla nas program, wyzwanie i otwierają nowe pola służby.
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1. Naczelnictwo
1.1. Zwalniam z funkcji Komendanta XXXII Pielgrzymki Harcerskiej na Jasną Górę: ks. phm.
Daniela Maksymowicza HR (Chorągiew Harcerzy Ziemi Opolskiej), dziękując mu za pełnioną
służbę.
2. Okręgi
2.1. Podaję do wiadomości, że w dniu 13 września 2014 r. Naczelnictwo ZHR zatwierdziło na
funkcji Skarbnika Zarządu Okręgu Dolnośląskiego phm. Macieja Sadowskiego.

3. Sprawności
3.1. Po wypełnieniu wymagań przyznaję sprawność Białej Służby 2014 druhnie Naczelniczce
Harcerek hm. Katarzynie Bieroń HR.
4. Podziękowania
4.1. Dziękuję dh. Marzenie Serwa-Seredzie z Kręgu Anonimowych Harcerek za koordynowanie
akcji „Ząbie dla rodzin” podczas tegorocznych wakacji.
4.2. Na wniosek Komendanta XXXII Pielgrzymki Harcerskiej na Jasną Górę dziękuję za
zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie Pielgrzymki instruktorom Chorągwi
Harcerzy Ziemi Opolskiej:
zastępcy komendanta - hm. Michałowi Markowiczowi HR,
oboźnemu - phm. Marcinowi Żukowskiemu HR,
instruktorowi ds. programowych - pwd. Mateuszowi Fila,
oboźnemu bazy harcerzy - pwd. Igorowi Kinasowi HR
oraz
oboźnej bazy harcerek - pwd. Małgorzacie Śmiałek wędr. (Górnośląska Chorągiew Harcerek).
4.3. Dziękuję za przygotowanie i przeprowadzenie podczas XXXII Pielgrzymki Harcerskiej na
Jasną Górę programu dla harcerskich rodzin pod hasłem „Budujcie dom na skale!” w ramach
Programu „ZHR Rodzinie”:
hm. Małgorzacie Bryksie-Godzisz (Mazowiecka Chorągiew Harcerek),
phm. Sylwii Idzi (Małopolska Chorągiew Harcerek).

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