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15 września 2013 r.
Rozkaz L. 9/2013
Druhny i Druhowie,
Tydzień temu rozpoczęliśmy nowy rok harcerski wspólnym czuwaniem na Jasnej Górze
podczas XXXI już Pielgrzymki Harcerskiej. Wraz z setkami harcerek i harcerzy ZHR po raz
kolejny zawierzyliśmy Maryi naszą służbę, nasze drużyny i nasze rodziny.
W roku błogosławionego phm. Stefana Frelichowskiego od Jasnej Góry rozpoczęła się
wędrówka relikwii Druha Wicka po naszych środowiskach. Uczyńmy co można, aby ten czas
peregrynacji był dla naszych środowisk przeżyciem duchowym, okazją do przemyśleń,
świadectwem naszej wiary. To ważne, zwłaszcza, że zbliża się kolejny XIII Dzień Papieski
odbywający się w tym roku - 20 lat od rozpoczęcia pontyfikatu Papieża Polaka pod hasłem:
"Jan Paweł II - Papież Dialogu".
W roku 1979 r. w Częstochowie Jan Paweł II mówił: „W dialogu trzeba jasno mówić, kim ja
jestem, żebym mógł rozmawiać z kimś drugim, który jest inny. Trzeba bardzo jasno to mówić,
bardzo stanowczo: kim ja jestem, kim ja chcę być i kim chcę pozostać”.
Dialog jest nam dzisiaj szczególnie potrzebny, po to aby słuchając innych rozumieć naszą
rzeczywistość i strzegąc wartości potrafić ją zmieniać.
W 1995 r. w Skoczowie mocno brzmiały słowa Jana Pawła II : „Być człowiekiem sumienia, to
znaczy przede wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu w sobie nie
zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i wymagający; to znaczy angażować się w dobro i
pomnażać je w sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło, w myśl słów św.
Pawła: Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj! (Rz 12, 21). Być człowiekiem
sumienia, to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków, ciągle na nowo się
nawracać”.
Ten dialog, potrzeba nawracania się, wzajemnego wysłuchania i wsłuchania się w głos
sumienia oraz dyskusja potrzebne są także nam, po to, aby we wspólnym gronie instruktorek i
instruktorów odpowiedzialnie rozwiązywać najważniejsze problemy dotykające nas i naszych
wychowanków. Miejscem dyskusji i dialogu starszyzny ZHR będzie planowana w drugiej
dekadzie października Konferencja Harcmistrzowską „Fundamenty, idee, pytania”.
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1. Naczelnictwo
1.1. Informuję, że wspólnym Rozkazem Specjalnym Przewodniczącej ZHR,
Naczelniczki Harcerek i Naczelnika Harcerzy z dnia 29 sierpnia 2013 r. została na dni
18 - 20 października 2013 r. w Chęcinach zwołana Konferencja Harcmistrzowska.
Rozkaz Specjalny stanowi załącznik do niniejszego rozkazu.

2. Zwolnienia
2.1. Zwalniam Komendę XXXI Pielgrzymki Harcerskiej na Jasną Górę:
Komendanta Pielgrzymki: ks. phm. Krzysztofa Bytomskiego
Kapelana Pielgrzymki: ks. phm. Piotra Kępę SDB
Zastępcę Komendanta ds. programowych i organizacyjnych: hm. Agnieszkę Gałkę
Zastępcę Komendanta ds. Sympozjum o Rodzicielstwie: hm. Małgorzatę BryksęGodzisz.
3. Podziękowania
3.1. Dziękuję delegacjom Okręgów Dolnośląskiego, Górnośląskiego, KujawskoPomorskiego, Lubelskiego, Łódzkiego, Małopolskiego, Mazowieckiego, Pomorskiego
i Wielkopolskiego za udział w uroczystościach pogrzebowych śp. hm. Feliksa
Borodzika.
3.2. Serdecznie dziękuję Annie Kubali – szefowej Biura Głównej Kwatery Harcerek
za przygotowanie i przeprowadzenie akcji informowania Komendantek i
Komendantów obozów o warunkach pogodowych podczas tegorocznej akcji letniej.
3.3. Dziękuję dh. Marzenie Serwa-Seredzie z Kręgu Anonimowych Harcerek za
koordynowanie akcji „Ząbie dla rodzin” podczas tegorocznych wakacji.
3.4. Dziękuję za zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie XXXI
Pielgrzymki Harcerskiej na Jasną Górę: ks. phm. Krzysztofowi Bytomskiemu, hm.
Radosławowi Radomskiemu (obaj Chorągiew Harcerzy Ziemi Opolskiej), hm.
Agnieszce Gałce, pwd. Agnieszce Żabie (obie Górnośląska Chorągiew Harcerek) , ks.
phm. Piotrowi Kępie (Mazowiecka Chorągiew Harcerzy) i pwd. Pawłowi
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Witkowskiemu (Pomorska Chorągiew Harcerzy) oraz szczególnie dh Naczelnikowi
hm. Sebastianowi Grochali.
3.5. Dziękuję za przygotowanie i przeprowadzenie Sympozjum o Rodzicielstwie
hm. Małgorzacie Bryksie-Godzisz, phm. Agnieszce Miętus (obie Mazowiecka
Chorągiew Harcerek), hm Bartłomiejowi Godziszowi, phm Konradowi Miętusowi
oraz dh Michałowi Seredyńskiemu HR (wszyscy Mazowiecka Chorągiew Harcerzy).
3.6. Dziękuję ks. phm. Andrzejowi Partice SAC (Mazowiecka Chorągiew Harcerzy)
za udostępnienie pomieszczeń w Dolinie Miłosierdzia i pomoc organizacyjną podczas
Sympozjum o Rodzicielstwie i spotkania Naczelnictwa z Zarządem Okręgu
Górnośląskiego w Częstochowie.
3.7. Dziękuję phm. Martynie Miziniak-Kużaj (Wielkopolska Chorągiew Harcerek) i
phm. Pawłowi Joachimiakowi (Łódzka Chorągiew Harcerzy) za przygotowanie
specjalnego numeru Krajki/Drogowskazów poświęconego rodzinie.
3.8. W związku z zakończeniem procesu odzyskiwania danych z serwera zhr.pl
składam podziękowania za zaangażowanie, poświęcony czas i wkład merytoryczny:
pwd. Janowi Koprowskiemu HR (Kujawsko-Pomorska Chorągiew Harcerzy)
dh. Tadeuszowi Motylewskiemu (Wielkopolska Chorągiew Harcerzy)
pwd. Adamowi Skarżyńskiemu HO (Mazowiecka Chorągiew Harcerzy)
oraz szczególnie
Adamowi Bartosikowi i Marcinowi Cieślakowi.

Czuwaj !
Przewodnicząca ZHR

/-/ hm. Ewa Borkowska-Pastwa HR
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