Przewodnicząca ZHR
Warszawa, 15 marca 2013 r.

Rozkaz L. 3/2013

Druhny i Druhowie,
Od 13 marca 2013 r. mamy nowego Papieża - Franciszka, który w swoim pierwszym wystąpieniu
wzywa nas -wszystkich wiernych - do wędrówki „drogą braterstwa, miłości i wzajemnego zaufania!
To wezwanie Ojca Świętego podejmujemy wraz z modlitwą za Niego, z nadzieją i ufnością, tym
bardziej, że są to słowa tak bliskie naszym ideałom - ideałom harcerstwa i całego ruchu skautowego.
Każdy z nas zna bohaterów „ Kamieni na szaniec” Aleksandra Kamińskiego: Zośkę (hm. Tadeusza
Zawadzkiego) i Alka (phm. Aleksego Dawidowskiego), którzy 70 lat temu, 26 marca 1943 r. w słynnej
Akcji pod Arsenałem („Meksyk II”) odbili swego przyjaciela Rudego (hm. Jana Bytnara) i innych
25 więźniów przewożonych z siedziby Gestapo w Alei Szucha na Pawiak, dając tym czynem
świadectwo prawdziwej odwagi, przyjaźni, poświęcenia i odpowiedzialności. W historii Szarych
Szeregów, a także żeńskiego Związku Koniczyn, Hufców Polskich, Tajnego Hufca Harcerzy i innych
było bardzo wiele takich działań i akcji, które w młodych przecież ludziach wyzwalały najpiękniejsze
cechy charakteru i przekonanie do wartości, które są kwintesencją harcerstwa : Braterstwa i Służby.
W tych dniach, gdy staniemy na zbiórkach i apelach z okazji tej ważnej rocznicy, pochylmy głowy
przed tymi, którzy umieli „pięknie żyć i pięknie umierać”, którzy czynami (a nie tylko słowami)
udowadniali swoje przywiązanie i miłość do Ojczyzny, którzy mieli silne poczucie honoru
i przekonanie o konieczności czynienia dobra, którzy umieli oddać życie jeden za drugiego, którzy
mogli na sobie polegać. Postawa bohaterów Akcji pod Arsenałem zmusza do refleksji każdego,
a szczególnie nas - harcerki i harcerzy. Bo choć żyjemy w innych, lepszych czasach, wciąż powinny
mieć dla nas znaczenie pojęcia takie jak braterstwo, patriotyzm, poświęcenie, praca nad sobą,
pogoda ducha czy zaufanie. Nie możemy godzić się na to, aby te cechy przestały być miarą wartości
współczesnego człowieka.
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1. Naczelnictwo
1.1. Informuję, że Naczelnictwo, Uchwałą 265/2 podjętą na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2013 r.,
zatwierdziło Regulamin Musztry Organizacji Harcerek ZHR. (Regulamin stanowi załącznik do rozkazu)
1.2. Informuję, że Naczelnictwo, Uchwałą 265/3 podjętą na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2013 r.,
zatwierdziło Regulamin Musztry Organizacji Harcerzy ZHR. (Regulamin stanowi załącznik do rozkazu)
1.3. Informuję, że Naczelnictwo, Uchwałą 265/4 podjętą na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2013 r.,
zatwierdziło Regulamin Gwiazdek Zuchowych i Stopni Harcerskich Organizacji Harcerzy ZHR.
(Regulamin stanowi załącznik do rozkazu).
1.4. Powołuję do składu Zespołu ds. realizacji programu „ZHR Rodzinie”:
phm. Martynę Miziniak-Kużaj (Wielkopolska Chorągiew Harcerek).

2. Podziękowania
2.1. Dziękuję członkom Naczelnictwa: hm. Katarzynie Bieroń, hm. Karolinie Kolbuszewskiej i hm.
Karolowi Leszczyńskiemu za pełnienie służby przy Sztandarze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
podczas uroczystej Mszy Świętej z okazji obchodów 100-lecia urodzin Patrona Harcerstwa bł. phm.
Wincentego Frelichowskiego w dniu 23 lutego 2013 r.

Czuwaj!

Przewodnicząca ZHR
/-/ hm. Ewa Borkowska-Pastwa HR
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