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ROZKAZ SPECJALNY L1/2019 
 

„ HARCERZ W KAŻDYM WIDZI BLIŹNIEGO, 

A ZA BRATA UWAŻA KAŻDEGO INNEGO HARCERZA" 

 

22 lutego jest dniem szczególnym dla kilku milionów ludzi na całym świecie. 

Tego dnia na leśnych polankach Europy i obu Ameryk, na stepach Azji  

i pustyniach Afryki, na australijskiej sawannie płoną ogniska skautów.  

To Thinking Day - Dzień Myśli Braterskiej. Jest on nie tylko hołdem dnia 

urodzin założyciela tej największej, światowej organizacji młodzieżowej, 

Roberta Baden-Powell'a.  Jest to dzień, kiedy inaczej niż zwykle patrzymy na 

bliźnich. W karuzeli życia często zapominamy lub też nie dostrzegamy ich 

sygnałów. Ta chwila zadumy przy ognisku, w ciszy lasu, w gronie przyjaciół 

pomaga zrozumieć i uświadomić sobie czego tak naprawdę żądamy od życia,  

na nowo stawiamy sobie cele. 

W dniu naszego pięknego harcerskiego święta, ślemy do wszystkich Zuchów, 

Harcerek, Harcerzy i Instruktorów ze wszystkich bez wyjątku organizacji 

harcerskich działających w naszym kraju i za granicą, nasze najserdeczniejsze 

braterskie pozdrowienia z gorącym skautowskim uściskiem dłoni. 

Dziś każdy z nas podając drugiemu harcerzowi rękę, wyraża swoje mocne 

przekonanie, że osoby, które postępują w duchu braterstwa, nic nie może dzielić. 

Wielu instruktorów trwa i działa w harcerstwie już od kilkudziesięciu lat. 

Wspólnie z Wami wnosimy do harcerstwa wartości moralne i patriotyczne. 

Dzięki temu harcerstwo w swoim długim okresie działania dokonało tak  wiele. 

Trwajmy więc dalej w harcerskim działaniu w służbie Bogu, Polsce i Bliźnim. 
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13. Inne  

13.1. Zgodnie z informacjami zawartymi w rozkazach L11/2018 i L2/2019 

przyznaję odznakę „LIŚĆ DĘBU” następującym druhnom i druhom: 

 

- 1 srebrny liść dębu dla: 

dh Zdzisław Kusak, dh. Teresa Kusak, dh Kamil Strzelczyk; 

 

- 2 srebrne liście dębowe dla:  

dh. Janina Pawlik dh. Marta Sadowska, dh. Józef Naziemiec, dh. Alicja 

Chorąży, dh Tadeusz Zadęcki; 

 

- 1 złoty liść dębowy dla:  

dh Józef Ściążko,  dh. Barbara Dziewanowska; 

 

- 2 złote liście dębowe dla:  

dh Czesław Surma, dh. Edyta Borecka, dh. Alina Wiązania, dh. Elżbieta 

Natkaniec, dh. Anna Cebrzyńska,  dh Michał Stojak, dh Michał Jastrzębski, 

dh Andrzej Zawalski, dh. Alicja Kędzierska, dh Jerzy Sierka, dh. Matylda 

Sierka, dh Tomasz Bujarski, dh. Krystyna Narska, dh Emil Kowalczyk, 

dh Witold Kuc, dh, Alicja Majak. 

 

 

13.2. Na wniosek drużynowej dh. pwd. Pauliny Hamerlak dopuszczam 

do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego dh Zbigniewa Kiryk. 

 

 

Czuwaj! 

 

phm. Edyta Borecka 

 

 

 


