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31 sierpnia 2015 r.
Rozkaz L. 8/2015
„Solidarność to podobnie czuć i myśleć
Solidarność znaczy razem iść do celu
Aż w ciemnym tunelu światełko zabłyśnie
Nadzieja na którą czekało tak wielu
Solidarności w walce o prawa
Solidarności w pracy dla chleba
Solidarności w nauce po mądrość
Dla twego dobra dziś nam potrzeba”
Marek Grechuta „Solidarność”

Druhny i Druhowie,
W sierpniu 1980 r. nie pojechałyśmy w Tatry na obóz wędrowny kadry drużyny. Zaniepokojeni sytuacją
rodzice moich harcerek, z których kilku pracowało w Stoczni Gdańskiej i innych strajkujących zakładach
Trójmiasta poprosili, aby odłożyć ten wyjazd - bo nie wiadomo, co będzie dalej. Był strach, niepewność,
obawa, że powtórzy się Grudzień 1970.
Odtąd z niepokojem, ale i z rosnącą nadzieją śledziliśmy wieści ze strajku, czytaliśmy ulotki
i słuchaliśmy relacji ze Stoczni. W niedzielę 31 sierpnia 1980 roku wracałyśmy właśnie z wyprawy na
Hel, gdy ogłoszono zakończenie strajku w Stoczni Gdańskiej. Odczułyśmy wielką ulgę i radość. Nigdy
nie zapomnę tych uśmiechniętych twarzy wszystkich napotkanych ludzi, tego entuzjazmu i optymizmu.
Pamiętam ten dziś może śmieszny, ale wtedy symboliczny wielki długopis z Papieżem, którym Lech
Wałęsa podpisywał porozumienie i jego słowa „Mamy wreszcie Niezależny Samorządny Związek
Zawodowy >Solidarność<”.
Solidarność - to słowo zyskało wtedy dla wielu Polaków i dla mnie nowe znaczenia. Towarzyszyliśmy
tworzeniu się tego ruchu przeżywając, po raz pierwszy być może w życiu, jedność z milionami Polaków,
którzy dotychczas nie czuli się „u siebie”. Ta solidarność oznaczała także wzajemne zaufanie, prawdę,
sprawiedliwość, wspólną odpowiedzialność za Polskę.
W Gdańsku na własne oczy widzieliśmy budowanie tej Solidarności, bo w jej tworzenie zaangażowani
byli także nasi krewni i przyjaciele, także nasi instruktorzy i harcerze. Wtedy też, dzięki tej wielkiej
„Solidarności” powstała nasza „harcerska >Solidarność<” – Porozumienie powstających w całej Polsce
Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego.
W roku 1981 r. jako zorganizowana przez Trójmiejski KIHAM Harcerska Obsługa Zjazdu pełniliśmy
służbę podczas I Krajowego Zjazdu Solidarności w hali Olivii (jest to nawet udokumentowane na
wystawie w niedawno otwartym Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku), co spotkało się
z szykanami ze strony ówczesnych lokalnych władz ZHP.
Udział w tych wydarzeniach, poczucie siły i wspólnego celu, mądrość, odpowiedzialność, konsekwencja
i nieustępliwość ludzi, których wtedy spotykaliśmy w „Solidarności”, ale i wzajemny szacunek i brak
pogardy nawet dla przeciwników ukształtowały mnie na całe życie.
Takiej SOLIDARNOŚCI potrzeba nam także i dzisiaj !
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1. Naczelnictwo

1.1. Informuję, że Naczelnictwo w dniu 28 sierpnia 2015 r podjęło uchwałę nr 302/4
w sprawie organizacji Akcji Letniej 2016 w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży.
Uchwała stanowi załącznik do rozkazu.
2. Regulaminy
2.1. Informuję, że Naczelnictwo w dniu 22 sierpnia 2015 r. Uchwałą nr 302/1 przyjęło
zmiany w Regulaminie Służby Instruktorskiej.
Jednolity tekst Regulaminu stanowi załącznik do rozkazu.
2.2. Informuję, że Naczelnictwo w dniu 22 sierpnia 2015 r. Uchwałą nr 302/2 przyjęło
zmiany w Regulaminie Wydawnictwa ZHR.
Jednolity tekst Regulaminu stanowi załącznik do rozkazu.

3. Podziękowania
3.1. Serdecznie dziękuję za reprezentowanie ZHR podczas centralnych uroczystości
państwowych z okazji Święta Wojska Polskiego, w 95. rocznicę Bitwy Warszawskiej 15
sierpnia 2015 r. w Warszawie XV Beskidzkiej Drużynie Harcerek „Przełęcz” im. Zofii
Radwańskiej-Paryskiej z p.o. drużynowej sam. Anną Słowiak na czele oraz IX Beskidzkiej
Drużynie Harcerek im. Szarych Szeregów.
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