Przewodnicząca ZHR
Warszawa, 22 lutego 2014 r.
Rozkaz L. 3/2014
Druhny i Druhowie!

25 lat temu, w roku 1989, gdy zaczęła się pisać historia ZHR, wielu z obecnych jego członków
nie było jeszcze na świecie.
Atmosferę tamtych, jakże ważnych w historii Polski dni, znacie zapewne z opowieści rodziców.
Był to niewątpliwie czas nadziei, poczucia, że na naszych oczach dzieją się rzeczy wyjątkowe, że po latach
działań w ukryciu, niejednokrotnie okupionych rozterkami natury etycznej, przyszedł moment, że i my
możemy wziąć przyszłość w swoje ręce.
Inspiracją dla wielu działających wtedy harcerek i harcerzy byli przedwojenni instruktorzy, strażnicy idei
i tradycji autentycznego harcerstwa, dzięki którym udało się przechować to co najistotniejsze, a którym
winniśmy najpiękniejsze podziękowania. Motywem do działania była odpowiedzialność za kolejne
pokolenia i za Polskę, która stawała się wolna. I chociaż nie wiedzieliśmy co przyniesie przyszłość, czy
nasze decyzje są dobrymi decyzjami, to tego czasu nie wolno było zmarnować.
Przywołam dwa dokumenty z tamtych dni i spotkań.
Komunikat z dnia 12 lutego 1989 roku:
„My, niżej podpisani instruktorzy i sympatycy harcerstwa, pragnąc wychować polską młodzież w duchu
tradycyjnych ideałów harcerstwa, postanawiamy powołać Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR).
ZHR będzie organizacją ideowo-wychowawczą kierującą się w swojej pracy zasadami etyki
chrześcijańskiej. Czujemy się kontynuatorami ideałów i tradycji skautingu światowego i polskiego
harcerstwa. Ideał wychowawczy ZHR wyrażony jest słowami Przyrzeczenia Harcerskiego: „Mam szczerą
wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim, być posłusznym Prawu
Harcerskiemu”. ZHR będzie organizacją samodzielną, nie związaną z żadnym ugrupowaniem politycznym.
Deklarując na spotkaniu w dniu 12 lutego 1989 roku w Warszawie utworzenie i przystąpienie do Związku
Harcerstwa Rzeczypospolitej, zawiązujemy Komitet Założycielski ZHR.
Uchwała z dnia 25 lutego 1989 r.:
1. My niżej podpisani, instruktorki i instruktorzy harcerscy, zebrani w Warszawie w dniu 25.02.1989 roku
powołujemy do życia Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – harcerską organizację ideowowychowawczą. Osoby podpisujące niniejszą uchwałę stanowią grono członków założycieli Związku.
2. Rozpoczynający w dniu dzisiejszym swoją działalność ZHR, jest spadkobiercą tradycji ideowej
Harcerstwa Polskiego od jej zarania.
3. ZHR jest kontynuatorem zasad programowych, metodycznych, organizacyjnych istniejącego w latach
1918-1945 Związku Harcerstwa Polskiego.
4. ZHR pragnie twórczo rozwijać dorobek niezależnych środowisk harcerskich, działających po 1945 roku
w ZHP i poza nim.
5. Dla odróżnienia od istniejącego obecnie ZHP przyjmujemy nazwę Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Wierzę z całym przekonaniem, że ćwierćwiecze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej to był dobry czas.
Dziękując za te 25 lat dziś, w Dniu Myśli Braterskiej przekazuję życzenia założycielom oraz wszystkim,
którzy przez lata budowali i wspierali nasz Związek.
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1 . XIV Zjazd ZHR
1.1. Na podstawie § 12 ust. 2 Regulaminu Wyborczego ZHR odwołuję hm. Renatę Adrian-Cieślak
(Wielkopolska Chorągiew Harcerek)z funkcji Komisarza Wyborczego do nadzorowania przebiegu
konferencji wyborczej w Okręgu Północno-Zachodnim ZHR i powołuję na tę funkcję phm.
Mateusza Mayera (Wielkopolska Chorągiew Harcerzy).

2. Rada Naczelna
2.1. Rada Naczelna w dniu 22 lutego 2014r. przyjęła Uchwałę 118/1 w sprawie zmiany Uchwały
Rady Naczelnej ZHR nr 15/2001 z dnia 30 września 2001 w sprawie ustalenia zasięgu
terytorialnego oraz wyznaczenia siedzib okręgów ZHR z późniejszymi zmianami.
2.2. Rada Naczelna w dniu 22 lutego 2014r. przyjęła okolicznościową Uchwałę z okazji 25.lecia
ZHR (118/2). Uchwała stanowi załącznik do rozkazu.

3. Naczelnictwo
3.1. Informuję, że Naczelnictwo w dniu 15 lutego 2014 r. podjęło Uchwałę 277/3 w sprawie
zatwierdzenia Regulaminu sprawności Biała Służba 2014.
Uchwała wraz z załącznikiem stanowi załącznik do rozkazu.
3.2. Informuję, że na podstawie Regulaminu KPH i członków współdziałających Naczelnictwo
podjęło w dniu 15 lutego 2014 r. decyzję o przyznaniu stopnia „Działacza Harcerskiego” Druhowi
Tadeuszowi Krężelewskiemu – Mazowiecka Chorągiew Harcerzy.

4. Zaliczenie służby
4.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2013:
hm. Katarzynie Bieroń - Naczelniczce Harcerek
hm. Sebastianowi Grochali - Naczelnikowi Harcerzy
4.2. Dziękuję Druhnie Naczelniczce i Druhowi Naczelnikowi za zapał i zaangażowanie w pracy na
powierzonych funkcjach.
4.3. Informuję, że zgodnie z § 5 ust. 7 lit. a) Regulaminu Służby Instruktorskiej, zatwierdzonego
Uchwałą Naczelnictwa ZHR nr 226/5 z dnia 26 października 2009 r., wyżej wymienieni Druhna
Naczelniczka i Druh Naczelnik, jako osoby pełniące funkcje we władzach naczelnych ZHR,
wpisani są z urzędu odpowiednio na listę instruktorek i instruktorów na rok 2014.

5. Okręgi
5.1. Podaję do wiadomości, że Naczelnictwo w dniu 15 lutego 2014 r. zatwierdziło:
- hm. Piotra Homę na funkcję Przewodniczącego Zarządu Okręgu Górnośląskiego ZHR
- hm. Katarzynę Rakoczy na funkcję Skarbnika Okręgu Górnośląskiego ZHR
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6. Podziękowania
6.1. W związku z zakończoną w dniu 22 lutego br. peregrynacją relikwii bł. phm. Stefana
Wincentego Frelichowskiego składam podziękowania wszystkim środowiskom zaangażowanym w
godne przyjęcie relikwii. Ufam, że postać Patrona harcerstwa dla wielu z nas stanie się oparciem w
harcerskiej służbie i motywacją do dalszej pracy nad sobą.

Przewodnicząca ZHR

/-/ hm. Ewa Borkowska-Pastwa HR
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