Przewodniczący ZHR
15 sierpnia 2017 r.

Rozkaz L. 5/2017

Druhny i druhowie!
15 sierpnia obchodzimy, co rok Święto Wojska Polskiego, nazywane wcześniej Świętem
Żołnierza, jako pamiątkę wiekopomnego zwycięstwa i odparcia najazdu bolszewickiej Rosji w 1920
roku. Owo zwycięstwo było konsekwencją mądrości wodzów, bohaterstwa żołnierzy i ofiarności
całego społeczeństwa. Pamiętajmy, że największe w naszych dziejach zwycięstwa odnosiliśmy
wówczas, gdy byliśmy silni mocą narodowej konsolidacji. Była ona jednym najważniejszych źródeł
mocy Rzeczypospolitej i dlatego dążyć do niej musimy wbrew wszelkim przeciwnościom, wychowując
młodzież w duchu harcerskich ideałów.
Niech przykładem będą dla nas nasi poprzednicy, harcerki i harcerze, którzy latem 1920 r.
wszyscy stanęli do służby wojskowej i służb pomocniczych oraz pracy przy odbudowie
Rzeczypospolitej. Przygotowując się do obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości,
pamiętajmy, że wolność i niepodległość nie jest dana raz na zawsze, ale jest nam zadana – jako
wyzwanie wobec kolejnych pokoleń – także naszego, wyzwanie do refleksji, pracy i służby.
I choć – w jasny czas wolności – jak pisał pierwszy protektor harcerstwa Józef Piłsudski – życie stawia
przed nami nowe zadania, pamiętajmy nie tylko w tym dniu o naszych poprzednikach w walce, pracy
i służbie.
W obliczu tragedii, jaka dotknęła naszą organizację oraz spotkała mieszkańców regionów
ponoszących skutki huraganu, dziękuję wszystkim Druhnom i Druhom, którzy zmagali się z żywiołem
i pełnili służbę podczas likwidacji jego konsekwencji. Mądrością, dzielnością i ofiarnością można
i należy wykazać się nie tylko – jak nasi starsi bracia harcerze w 1920 roku – na froncie, ale także w
zmaganiu z żywiołem, czy z wyzwaniami dnia codziennego. Gdy mam przed oczami wszelką pomoc
jakiej doświadczyli harcerze obozu w Suszku k. Chojnic ze strony mieszkańców sąsiednich
miejscowości; gdy wiem jak harcerze starają się pomóc i odwdzięczyć mieszkańcom likwidując skutki
huraganu – jestem przekonany, że ta praktyczna konsolidacja w obliczu zjawisk natury, że ta więź jest
znakiem wielkości narodu, że daje i da jeszcze wspaniałe owoce.

1. Mianowania
1.1. Mianuję Komendantem XXXV Jubileuszowej Pielgrzymki ZHR na Jasną Górę w dniach
8-10 września 2017 r. pod hasłem „Maryjo, Królowo Polski… Czuwamy! 35 lat” phm. Jacka Łuczaka
HR ( Chorągiew Harcerzy Ziemi Opolskiej).
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1.2. Powołuję w skład Wydziału Komunikacji ZHR phm. Roberta Sawickiego HO (Kujawsko-Pomorska
Chorągiew Harcerzy).
2. Podziękowania
2.1 Serdecznie dziękuję Zarządowi Okręgu Mazowieckiego oraz instruktorom i harcerzom z obu
Chorągwi Mazowieckich za ofiarną służbę i reprezentowanie ZHR w Warszawie podczas licznych
uroczystości upamiętnienia 73. Rocznicy Powstania Warszawskiego.
2.2. Składam serdeczne podziękowania Komendzie Zlotu Harcerskiego organizowanego w Warszawie
w dniach 30 lipca – 2 sierpnia z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego we współpracy z
Muzeum Powstania Warszawskiego, za organizację i przeprowadzenie Zlotu.

Czuwaj!
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hm. Grzegorz Nowik HR
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