Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Mysłowice
im. Bojowników o Polskość Śląska

Mysłowice 12 październik 2008r

Rozkaz Specjalny L2/2008
Czuwam!...słowo to, chyba z ewangelii przeszło do tradycji ruchu harcerskiego…
Co to znaczy; „czuwam”?
To znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia. Że tego sumienia nie zagłuszam i nie
zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro,
a ze zła staram się poprawiać, przezwyciężając je w sobie….
Czuwam – to znaczy dalej: dostrzegam drugiego. Nie zamykam się w sobie w ciasnym
podwórku własnych interesów
Czuwam – to znaczy: miłość bliźniego – to znaczy podstawowa międzyludzka solidarność….
Czuwam – to znaczy także: czuję się odpowiedzialny za to wielkie wspólne dziedzictwo,
któremu na imię Polska…”
/ Jan Paweł II /
W tak szczególnym czasie dla naszej harcerskiej braci, kiedy obchodzimy 85 rocznicę
powstania hufca ZHP Mysłowice oraz 20 rocznicę nadania hufcowi imienia „Bojowników o
Polskość Śląska”, słowa Wielkiego Polaka jakim był Papież Jan Paweł II - wypowiedziane 18
czerwca 1983 r. do harcerzy na Jasnej Górze - nabierają szczególnego znaczenia.
Przyjaźń, braterstwo, pomoc bliźnim, podejmowanie nowych zadań i wyzwań, to nie
są tylko słowa, takie powinno być nasze codzienne harcerskie działanie.
Takie było również przesłanie twórcy ruch skautingowego gen. Roberta Boden –
Powella, które w świetle słów Jana Pawła II nabiera szczególnego znaczenia.
A słowa znanej wszystkim pieśni harcerskiej, - ... "bratnie słowo sobie daję, że
pomagać będziem wzajem" ... staną się dla Nas mottem przewodnim na całe życie.
Bądźcie wierni tym ideom, wypełniajcie nimi swoje codzienne życie. Bądźcie
przykładem dla następnych pokoleń harcerzy i harcerek.
Pragnę wyrazić podziękowania, za nieoceniony wkład wszystkim tym, którzy się
zaangażowali w przygotowanie i organizację obchodów 85 - lecia istnienia hufca ZHP
Mysłowice, a także uroczystości związanych z 20 rocznicą nadania hufcowi imienia
„Bojowników o Polskość Śląska”.
Wszystkim naszym członkom, ich rodzinom, przyjaciołom i sympatykom, składam w
imieniu Komendy Hufca Mysłowice oraz własnym, życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia,
sukcesów w życiu osobistym oraz satysfakcji i zadowolenia z działania w naszej harcerskiej
rodzinie.
CZUWAJ!
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