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Rozkaz L. 13 / 16
Druhny i Druhowie!
1. sierpnia 2016 r. minęły 72 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego.
W naszym kraju, naszych miastach i wsiach o godz. 17 znów zawyły syreny… Zatrzymaliśmy się w zadumie ...,
nasze myśli pobiegły kolejny raz ku bohaterom tamtych dni, w tym ku naszym dzielnym poprzednikom:
harcerkom i harcerzom Szarych Szeregów. Przypomnieliśmy znów światu o polskim zrywie wolności,
o patriotyzmie, odwadze i bohaterstwie naszych rodaków, którzy walczyli i ginęli przez 63. powstańcze dni.
Dzięki tym bohaterom żyjemy w wolnym kraju. Dziś szczególnie cieszyliśmy się wolnością, gdy
wraz z mieszkańcami miasta spotkaliśmy się o historycznej Godzinie "W" i swoją obecnością oddaliśmy należny
hołd Powstańcom walczącej Warszawy. Wspólnie śpiewaliśmy piosenki powstańcze m.in. "Warszawskie dzieci",
"Pałacyk Michla" "Dziewczyna z granatem” oraz przeżyliśmy chwile grozy i wzruszeń oglądając filmy o
tamtych traumatycznych dniach: "Tacy jak My" i "Miasto 44".
Wielu z WAS przeżyło chwile grozy 11 lipca br., pierwszego dnia 2-go turnusu obozu i wielu musiało
stoczyć walkę, tylko nie z okupantem a z przyrodą. Zapewne wszystkim uczestnikom nawałnicy towarzyszył lęk
przed śmiercią bądź kalectwem. To była próba charakterów ludzkich. Przypomnijcie sobie własne zachowania
i wyciągnijcie z nich wnioski! Wszyscy potraktujcie ten trudny czas walki z żywiołem i walki z własnymi
słabościami, jako lekcję odpowiedniego zachowania się w warunkach ekstremalnych. Przekażcie innym swoje
trudne doświadczenia i towarzyszące im emocje. Te niespodziewane przeżycia na pewno Was wzmocniły
i udoskonaliły; nauczyły obserwowania przyrody, spostrzegawczości, solidarności, współpracy w grupie, pokory
wobec sił przyrody, otwartości na innych, przestrzegania obowiązujących zasad, przepisów i regulaminów oraz
posłuszeństwa i natychmiastowego stosowania się do rozkazów i poleceń przełożonych. Zgodnie z programem
2.turnusu obozu w jego harmonogramie dnia 12.07. była wycieczka do Bemowa Piskiego: zapoznanie z historią
i tradycją jednostki wojskowej, zajęcia na terenie poligonu (konkurencje sportowo-obronne, pokaz sprzętu
statycznego). Sytuacja kryzysowa zmieniła nasze plany. Miejsce i data wyjazdu nie uległy zmianie, tylko jego
cel: obozowicze zostali przewiezieni do Bemowa i zakwaterowani na terenie jednostki wojskowej.
Ten czas w koszarach był dla wielu z Was okazją wcielenia się w role bohaterów naszych drużyn
m. in.: Elżbiety Zawackiej „Zo” i innych Cichociemnych, Danuty Siedzikówny „Inki”, Macieja Aleksego
Dawidowskiego, był okazją do przeniesienia się oczami wyobraźni w trudy harcowania Szarych Szeregów.
Dzięki komendantce i kadrze zgrupowania oraz dowództwu i pracownikom Jednostki Wojskowej Nr 2098
w Bemowie Piskim Wasze harcowanie było bezpieczne i atrakcyjne. Wierzę, że wszyscy uczestnicy będą
wspominać ten obóz w sposób wyjątkowy, że będą teraz bardziej solidarni, odważni, zaradni, samodzielni
i lepiej przygotowani do kolejnych wyjazdów na łono natury: na obozy, biwaki, wycieczki i wczasy.
7. Mianowania instruktorów.
7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 05.07.2016 r. przyjmuję przewodniczkę Natalię Stelęgowską w poczet instruktorów ZHP.
7.5.2. Z dniem 05.07.2016 r. przyjmuję przewodnika Wojciecha Gila w poczet instruktorów ZHP.
Druhnie Natalii i Druhowi Wojciechowi życzę satysfakcji ze służby instruktorskiej.
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Pochwały
12.1.1. Udzielam pochwały komendzie i kadrze II turnusu Zgrupowania Obozów Harcerskich „ Nasze
harcowanie” za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom w chwili zagrożenia ich życia i zdrowia, za szybką
ewakuację obozowiczów do budynku nr 64 Obozowiska Orzysz w Orzyszu, a następnie do budynku nr 5
Jednostki Wojskowej w Bemowie Piskim.
12.1.2. Udzielam pochwały grupie kwatermistrzowskiej za odpowiednie rozstawienie namiotów oraz za wielki
wkład pracy w likwidację zniszczonego przez żywioł obozowiska i naprawę sprzętu.
12.1.3. Udzielam pochwały zuchom i harcerzom za wzorowe postawy pełne dzielności, zdyscyplinowania i
życzliwości.
12.1.4. Udzielam pochwały kadrze i uczestnikom za zapewnienie miłego pobytu na obozie w dniach 15-18.07
Skautom FMR z Francji i ich Przewodniczącym, za wspólne chwile radosnej, twórczej integracji i braterstwa.
12.1.5. Dziękuję Tym wszystkim, którzy w tych trudnych dla nas chwilach wsparli nasze działania, podali
pomocną dłoń i okazali serca pełne wrażliwości, współczucia, solidarności i ofiarności.
Druhny i Druhowie, trudności uszlachetniają, więc wzmocnieni trudnymi doświadczeniami i przeżyciami
cieszmy się naszym harcowaniem! Cieszmy się życiem!
13. Inne
13.1. W imieniu Komendy Hufca, Komendantek i Kadry Zgrupowań Obozów zapraszam na ognisko
„Wspomnienie wakacji”, które odbędzie się 26.08.2016 r. (piątek) o godz. 1800 przy Sokołowskim Domu
Harcerza.

CZUWAJ!
hm. Bożenna Hardej

