Warszawa, 24.12.2020

Rozkaz L15/2020
Druhny i Druhowie
(18. CNOTA.)
Gdy pełniąc cnotę, cierpisz trudy i kłopoty,
Jeszcześ nie jest cnotliwym, tylko szukasz cnoty.
(22. BOŻE NARODZENIE.)
Wierzysz, że się Bóg zrodził w betlejemskim żłobie,
Lecz biada ci, jeżeli nie zrodził się w tobie.
(25. GDZIE NIEBO.)
Do nieba patrzysz w górę, a nie spojrzysz w siebie:
Nie znajdzie Boga, kto go szuka tylko w niebie.
(Adam Mickiewicz, Poezje)
W dzień Wigilijny, łamię się z Wami opłatkiem i myślą serdeczną ogarniam Wszystkich Was,
życząc – na te Święta Bożego Narodzenia, a także na nowy 2021 Rok – poszukiwania
i odnajdywania Prawdy, Dobra i Piękna. Życzę Wam poszukiwania cnoty przez trudy i kłopoty,
a przede wszystkim odnajdywania Nadziei, która narodziła się w Betlejem, a którą każdy nas
powinien odnaleźć w Sobie.
Gdy wiosną zwracałem się do Was, na początku pandemii, nikt nie wiedział jeszcze, jakie
rozmiary ona przyniesie, ani jak długo potrwa, ale wspomniałem, że ludzkość przechodziła już
wielokrotnie tego rodzaju kataklizmy. Zwracałem uwagę, że Pan Bóg dał nam także Rozum,
a wiedza medyczna pozwoli odnaleźć zarówno szczepionkę jak i lekarstwo na Covid19. Dziś
jesteśmy bliżej spełnienia także tej Nadziei. I choć w roku 2020 musieliśmy stawić czoło nowym
wyzwaniom, w skali ogólnoludzkiej, naszej Ojczystej, a także w skali naszego Związku,
w naszych drużynach i gromadach, podejmowaliśmy te trudy i wyzwania z Nadzieją, którą daje
Bóg.
Dziękuję Wszystkim szczególnie, Drużynowym i Wodzom Gromad, Instruktorkom
i Instruktorom wszystkich szczebli naszej organizacji za ten całoroczny trud, a szczególnie
Pogotowiu Harcerek i Harcerzy, za … pełnienie cnoty, w cierpieniu trudów i kłopotów –
w …niesieniu chętnej pomocy bliźnim.

1. Naczelnictwo
Podaję do wiadomości, że Naczelnictwo w dniu 21.12.2020 r. podjęło uchwałę 400/1
przyjmującą nowe zasady organizacji półzimowisk (półkolonii) i zbiórek harcerskich,

obowiązujące od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r., które stanowią załącznik do
rozkazu.
2. Spis jednostek za rok 2020
Ogłaszam Spis Gromad, Drużyn, Hufców, Chorągwi i Okręgów ZHR za rok 2020.

