UCHWAŁA NACZELNICTWA ZHR
nr 302/4 z dnia 28 sierpnia 2015r.
zmieniona Uchwałą Naczelnictwa ZHR nr 305/3 z dnia 17 października 2015r.
w sprawie organizacji akcji letniej w roku 2016

W przededniu Światowych Dni Młodzieży 2016 Naczelnictwo ZHR pragnie zwrócić uwagę na znaczenie
spotkania wychowanków Związku z Papieżem Franciszkiem.
Kamieniem węgielnym powstania ZHR było pragnienie autentyczności i jednoznaczności w wychowaniu
metodą skautową. Od samego początku mieliśmy odwagę wybierać drogi trudne i niepopularne. Na tych
drogach inspirował nas zawsze Jan Paweł II, przy boku którego stawaliśmy, gdy tylko była ku temu sposobność.
Wielokrotnie akcentowaliśmy znaczenie harcerskiej Białej Służby. Dzisiaj wiemy jak ważne było uczestnictwo w
tych spotkaniach i słuchanie Papieża, jak bardzo ubogacały nas spotkania z Ojcem Świętym. Jak wielkie miały
one znaczenie dla naszego osobistego życia i podejmowanych decyzji. Masowy udział wiernych sprawiał, że
zdawaliśmy sobie sprawę, że nie jesteśmy sami w tych wyborach, że Kościół jest żywy. Dzięki tym spotkaniom
nabieraliśmy także odwagi do dalszego działania na harcerskiej drodze.
Światowe Dni Młodzieży w 1991 roku w Częstochowie wśród wszystkich Białych Służb, były wyjątkowe, bo
pozwoliły dostrzec, że Kościół nie tylko jest żywy, ale także, że jest radosny, świeży, barwny – młody.
W 2016 roku Polska po raz drugi będzie gospodarzem spotkania młodych całego świata, które zainicjował
właśnie Papież Polak. Pewnie nie szybko, a może nawet już nigdy za życia naszego i naszych podopiecznych, nie
będzie takiej okazji. Tym bardziej nie możemy zmarnować tego ziarna, które Bóg poprzez posługę Namiestnika
Chrystusa, sypie do naszego ojczystego ogródka!
Byłoby to bardzo nierozsądne.
Nie wiemy jaka będzie odpowiedź na zaproszenie do udziału w ŚDM naszych podopiecznych, ale jest pewne, że
to my – wychowawcy, znając wartość tego wydarzenia, musimy nie tylko być gotowi do służby, ale także zadbać
o umożliwienie udziału w tym priorytetowym dla Kościoła i ZHR-u spotkaniu, usunąć wszelkie przeszkody i
zachęcić do uczestnictwa naszą braterską wspólnotę. Spoczywa na nas odpowiedzialność za każdego, nie tylko
w wymiarze ilości, ale za każdego indywidualnie. Jeżeli nasza odważna i stanowcza decyzja pomoże choćby
jednemu, to znaczy, że była słuszną. Czuwaj! – oznacza także być obecnym.

Na podstawie § 19 ust. 3 lit. „a” Statutu ZHR, Naczelnictwo uchwala co następuje:
§1
W związku z zaangażowaniem się Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w organizację i obsługę Światowych Dni
Młodzieży w roku 2016 oraz w celu umożliwienia pełnego uczestnictwa członkom ZHR we wzmiankowanym
wydarzeniu, Naczelnictwo postanawia:
Ustalić porządek akcji letniej w roku 2016 w ten sposób, iż w okresie od 25 do 31 lipca 2016r., jednostki
organizacyjne ZHR nie będą organizowały akcji letniej, z zastrzeżeniem postanowień § 2 i 3.
§2
Ustalenie porządku akcji letniej oznacza nieorganizowanie obozów stałych, wędrownych, kolonii zuchowych,
biwaków oraz wszelkich innych form wypoczynku w okresie wskazanym w § 1.
§3
W okresie, o którym mowa w § 1 w ramach akcji letniej organizowane mogą być wyłącznie obozy, biwaki itp.,
mające na celu osobisty udział członków ZHR w organizacji oraz uczestnictwo w Światowych Dniach Młodzieży.
§4
1. Zobowiązuje się, w ramach posiadanych kompetencji: Zarządy Okręgów, komendantki i komendantów
chorągwi, hufcowe i hufcowych do niezatwierdzania obozów, kolonii zuchowych, biwaków oraz innych form
wypoczynku, w okresie wskazanym w § 1 z wyłączeniem określonym w § 3.
2. W indywidualnych i uzasadnionych przypadkach komendanci chorągwi (dla gromady lub drużyny żeńskiej komendantka, a gromady lub drużyny męskiej - komendant) w konsultacji odpowiednio z Naczelniczką lub
Naczelnikiem mogą wydać zgodę na organizację obozu w terminie 25 do 31 lipca 2016 r.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

