Przewodnicząca ZHR
11 listopada 2015 r.
Rozkaz L. 11/2015
„Ziemio ojczysta, ziemio jasna,
nie będę powalonym drzewem.
Codziennie mocniej w ciebie wrastam
radością, smutkiem, dumą, gniewem.
Nie będę jak zerwana nić.
Odrzucam pusto brzmiące słowa.
Można nie kochać cię - i żyć,
ale nie można owocować”.
W. Szymborska „Gawęda o miłości ziemi ojczystej”.
Druhny i druhowie!
Słowo Ojczyzna dla każdego ważne, dla każdego i każdej z nas ma swój osobisty odcień. To dom
rodzinny, „dom, któremu na imię Polska”, miejsce skąd pochodzą nasi przodkowie. Ale nie zawsze i nie
wszystkie pokolenia mogły żyć w niepodległej Polsce, mówić o niej i dla niej pracować.
Warto i dziś zastanowić się nad wypowiedzianym przed wielu laty przez Marszałka Józefa Piłsudskiego
stwierdzeniem: „Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała dwa
grosze i dwie krople krwi. A niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale bardzo kosztownym”. Ile
gotowiśmy „zapłacić” za niepodległość, czy rzeczywiście jest ona dla nas wartością? Czy kolejne Święto
Niepodległości potrafimy przeżyć ciesząc się z danej nam wolności, z dumą myśląc o Polsce, o jej
dokonaniach, o jej historii i tradycji? Czy tylko cieszymy się z dnia wolnego przypadającego z okazji
11 listopada, czy jednak pod flagą Polski manifestujemy nasze przywiązanie do Ojczyzny, szacunek dla
tych co oddali za nią życie, radość z wolności?
To czy i jak obchodzimy Święto Niepodległości jest świadectwem naszej faktycznej miłości do Polski,
rzeczywistej jej wierności. Dlatego tak ważne jest, abyśmy uczestnicząc w uroczystościach, paradach,
capstrzykach, grach, biegach, śpiewając pieśni patriotyczne, składając kwiaty i zapalając znicze
w miejscach ważnych dla naszej historii umieli pokazać naszą radość i dumę z Ojczyzny i gotowość do
pracy dla Niej i stania na straży jej wolności. Bez tych korzeni trudno owocować.
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1. Zlot ZHR podczas Światowych Dni Młodzieży
1.1. Zwołuję Zlot Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie
w dniach 25-31 lipca 2016 r.
1.2. Mianuję Komendantem Zlotu ZHR podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie hm. Krzysztofa
Wójtowicza HR (Małopolska Chorągiew Harcerzy).
1.3. Mianuję Kwatermistrzem Zlotu ZHR podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie phm. Pawła
Rabieja HR (Małopolska Chorągiew Harcerzy).
2. Okręgi
2.1. Informuję, że Naczelnictwo zgodnie z §8 ust. 1a Regulaminu wyborczego ZHR uchwałą 305/5
z dniem 25 października 2015 r. powołało Komisję Wyborczą i zwołało Konferencję Wyborczą w Okręgu
Dolnośląskim na dzień 14 lutego 2016 r.
2.2. Informuję, że Naczelnictwo zgodnie z §8 ust. 1a Regulaminu wyborczego ZHR uchwałą 305/6
z dniem 25 października 2015 r. powołało Komisję Wyborczą i zwołało Konferencję Wyborczą w Okręgu
Lubelskim na dzień 6 lutego 2016 r.
3. Sprawności
Otwieram próbę na sprawność „Mistrza ducha” hm. Robertowi Kowalskiemu - Naczelnikowi Harcerzy.
4. HOPR
W związku z wypełnieniem wymogów Regulaminu HOPR przyznaję stopień instruktora HOPR hm.
Adamowi Niemkiewiczowi HR - Komendantowi Głównemu HOPR.
5. Podziękowania
Składam serdeczne podziękowania za zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości
pogrzebowych śp. hm. Ryszarda Wcisło instruktorkom i instruktorom oraz harcerkom i harcerzom
Okręgu Małopolskiego, a w szczególności phm. Annie Stawiarskiej – przewodniczącej Okręgu
Małopolskiego oraz druhom z Małopolskiej Chorągwi Harcerzy:
pwd. Grzegorzowi Nodze HO,
hm. Krzysztofowi Wójtowiczowi HR,
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hm. Radosławowi Kurkowi HR,
hm. Markowi Jędrzejowskiemu HR,
oraz Szczepowi 19 Krakowskich Drużyn Lotniczych.

Czuwaj!
Przewodnicząca ZHR
hm. Ewa Borkowska-Pastwa HR

Biuro N ac zel nic tw a ZHR
ul. L i tew ska 11/ 13, 00-5 89 W a rsza w a
tel. / f a x: 22 629 12 3 9, e-ma i l: na c zelni c tw o@z hr. pl, w w w . zhr. pl
3

