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Rozkaz L. 13/2014
Druhny i Druhowie!
„..Na charakterach ludzkich – jak na najtrwalszych
fundamentach- spoczywa moc i trwałość narodów i państw. W
charakterze narodowym Polaków – nasze umiłowanie wolności i
wielkoduszność musi być bezwzględnie uzupełnione karnością i
dzielnością, tą dzielnością, którą cechuje wytrwałość i panowanie
nad sobą.
Sposób naszego życia jeśli chcemy wieść Polskę ku wielkości,
cechować musi twardość i pogarda dla łatwizny, spartański hart
i kult służby…”
Aleksander Kamiński „Wielka gra” 1942
Czy słowa Aleksandra Kamińskiego pisane podczas nocy okupacji przed 72 laty
straciły na aktualności? Czy dziś także miarą siły narodu jest umiłowanie wolności i
dobroć? Czy jest w nas karność (co jak pisze Kamiński znaczy „opanowanie
wewnętrzne, zdolność do podporzadkowania się” oraz dzielność („twardość,
wytrwałość, przezwyciężanie samego siebie, szturmowy stosunek do życia”) ?
Czy w dzisiejszych czasach jest w nas pogarda dla łatwizny i kult służby?
Przywołuję te pytania w kilka dni po tym gdy wszyscy świętowaliśmy 96-tą rocznicę
odzyskania niepodległości, w dniu wyborów samorządowych, w okresie kiedy nie
sposób nie zastanawiać się nad tym jaka jest Polska dziś, jaka jest kondycja Polaków,
a na tym tle, jakie są efekty pracy wychowawczej w drużynach ZHR.
Czasem mam wątpliwości czy rzeczywiście mamy „Szczerą wolę całym życiem służyć
Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc i bliźnim”. Zadaję sobie (i Wam) pytanie czy
karność, umiejętność podporzadkowania się, solidność działań i rzetelność słów i
czynów są cechą charakterystyczną naszych instruktorek i instruktorów,
drużynowych i funkcyjnych różnych szczebli. Czy nie poddajemy się powszechnemu
przyzwoleniu na „bylejakość” i tzw. „odpuszczanie” oraz usprawiedliwianiu swoich
niedociągnięć poprzez szukanie winy u innych nie u siebie?
Praca nad sobą, wymaganie od siebie, postawa służby są kwintesencją harcerstwa
i muszą stanowić o tożsamości ZHR.
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1. Naczelnictwo
1.1. Informuję, że Naczelnictwo w dniu 15 listopada 2014 r. podjęło Uchwałę nr
292/4 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Związku Harcerstwa
Rzeczypospolitej. Uchwała stanowi załącznik do rozkazu.
2. Regulaminy
2.1. Informuję, że Naczelnictwo w dniu 18 października 2014r. podjęło Uchwałę
291/1 w sprawie przyjęcia zasad rachunkowości (polityki rachunkowości).
Uchwała wraz z załącznikami dołączona jest do rozkazu.
2.2. Informuję, że Naczelnictwo w dniu 18 października 2014r. podjęło Uchwałę
291/2 w sprawie przyjęcia Instrukcji gospodarki kasowej.
Uchwała wraz z załącznikiem dołączona jest do rozkazu.
2.3. Informuję, że Naczelnictwo w dniu 15 listopada 2014r. podjęło Uchwałę 292/2
w sprawie przyjęcia Instrukcji prowadzenia dokumentacji finansowej na obozach
ZHR.
Uchwała wraz z załącznikiem dołączona jest do rozkazu.
2.4. Informuję, że Naczelnictwo w dniu 15 listopada 2014r. podjęło Uchwałę 292/3
w sprawie przyjęcia Instrukcji organizacji obozów i biwaków.
Uchwała wraz z załącznikiem dołączona jest do rozkazu.
2.5. Informuję, że Naczelnictwo w dniu 18 listopada 2014r. podjęło Uchwałę 292/8
w sprawie przyjęcia Regulaminu finansowo-gospodarczego ZHR.
Uchwała wraz z załącznikiem dołączona jest do rozkazu.
3. Odznaka „Kadra”
3. 1. Na wniosek Wydziału Kształcenia OH-ek przyznaję odznakę „Kadra” za rok
2014 Naczelniczce Harcerek hm. Katarzynie Bieroń.
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4. Podziękowania
4.1. Składam gorące podziękowania za przygotowanie i przeprowadzenie
Historycznej Konferencji Naukowej „U źródeł” z okazji Jubileuszu 25-lecia ZHR w
Łańcucie sztabowi organizacyjnemu z Okręgu Podkarpackiego ZHR w składzie:
phm. Piotr Rut
phm. Marta Stankiewicz
phm. Zofia Węgrzyn
phm. Justyna Sadło
hm. Renata Dzieszko
hm. Izabela Glesmer
pwd. Marta Cieśla
pwd. Aleksandra Grabowy
pwd. Edyta Pusz
pwd. Barbara Babiarz
phm. Piotr Saczek
pwd. Tomasz Szpytma
.

4.2. Dziękuję Drużynie Złotej Koniczynki - 7 Gorzowskiej Drużynie Harcerek
"Rosarium" (drużynowa phm. Angelika Kornaś HR – Zachodniopomorska
Chorągiew Harcerek) i Drużynie Rzeczypospolitej - 3 Drużynie Harcerzy im. Gen.
Władysława Andersa w Ostrzeszowie (drużynowy pwd. Kacper Bacik Dolnośląska Chorągiew Harcerzy) za reprezentowanie ZHR podczas oficjalnych
obchodów Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2014r. w
Warszawie.
4.3. Dziękuję Sekretarzowi Generalnemu ZHR hm. Wiesławowi Turzańskiemu oraz
członkini Naczelnictwa hm. Alicji Dziewanowskiej za przygotowanie pobytu i
czuwanie nad udziałem drużyn reprezentujących ZHR w oficjalnych obchodach
Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2014r. w Warszawie.
Czuwaj !
Przewodnicząca ZHR
/-/ hm. Ewa Borkowska-Pastwa HR
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