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Biuro Naczelnictwa ZHR

Warszawa, 15 paŸdziernika 2009 r.
PRZEWODNICZ¥CY
ZWI¥ZKU HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ

Rozkaz L. 10/2009

Szanowne Druhny, Szanowni Druhowie!

Chcia³bym w tym miesi¹cu podzieliæ siê z Wami trosk¹ o nasz¹ aktywnoœæ we wspieraniu
Polaków i polskiego harcerstwa poza granicami Kraju. Ten obszar naszej s³u¿by by³ zawsze i jest nadal
przedmiotem dumy Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Wspó³praca ze Zwi¹zkiem Harcerstwa
Polskiego dzia³aj¹cym poza granicami Kraju, dzia³ania Referatu "Wschód", zaanga¿owanie
poszczególnych œrodowisk, intensywne kontakty i przyjaŸnie, konkretne efekty wspólnej pracy …
Kiedy na Zlocie XX - lecia widzia³em lwowskich, wileñskich, grodzieñskich czy wo³yñskich
harcerzy i harcerki zda³em sobie sprawê, ¿e nasze dzia³ania polegaj¹ce na wspieraniu ich wysi³ków, na
dawaniu im mo¿liwoœci, na zaufaniu w ich umiejêtnoœci i odpowiedzialnoœæ daj¹ wspania³e efekty.
Dlatego dziêkuj¹c tym wszystkim, którzy niegdyœ przed laty inicjowali tê dzia³alnoœæ oraz tym, którzy
dzisiaj pracuj¹ nad jej dalszym rozwojem zwracam siê szczególnie do Was Druhny i Druhowie
dru¿ynowi dru¿yn wêdrowniczych oraz krêgów starszego harcerstwa: niech s³u¿ba na rzecz Polaków
poza granicami Polski bêdzie wa¿nym elementem Waszej codziennej pracy.
I jeszcze jedna sprawa. Sprawa poruszana przeze mnie ju¿ wielokrotnie, ale zawsze aktualna i
wymagaj¹ca nie tylko uwagi i zadumy, ale przede wszystkim osobistej refleksji i pracy nad osob¹ od
ka¿dego z nas. BRATERSTWO W S£U¯BIE BOGU, POLSCE I BLI NIM. Istota i fundament
naszego ruchu. Dlaczego o tym piszê dzisiaj? Dlatego, ¿e w jednym z okrêgów instruktorki i instruktorzy bardzo wyraŸnie pokazali, ¿e chc¹ byæ razem, ¿e troszcz¹ siê o dobro wspólne i rozumiej¹, i¿
harcerstwo wymaga akceptowania drugiej osoby. ¯e budowanie wspólnoty wymaga czasem rezygnacji
z w³asnych niepotrzebnych ambicji, ¿e zmiany trzeba zaczynaæ od siebie, ¿e powinniœmy umieæ siê
piêknie ró¿niæ w sprawach mniej wa¿nych, po to, aby stanowiæ jedno w idei…
Dziêkujê im za to, z g³êbok¹ nadziej¹, ¿e z drogi obranej nie zejd¹, ¿e maj¹ œwiadomoœæ koniecznoœci
ciê¿kiej pracy, która przyniesie dalsze efekty, a dawany przez nich wszystkich przyk³ad osobisty bêdzie
procentowa³ w dzia³aniach wychowawczych wzmacniaj¹c dru¿yny, hufce i chor¹gwie.
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1. Mianowania.
1.1. W zwi¹zku z rozpoczêciem nowej dwuletniej kadencji Komendy G³ównej HOPR na podstawie §
14 ust. 3 Regulaminu HOPR mianujê:
a) Komendantk¹ G³ówn¹ Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - phm. Klaudiê Sadrina
HR.
b) Zastêpcami Komendantki G³ównej Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - phm.
Jakuba Sartowskiego HR oraz pwd. Paw³a Piórka HR

2. Zwolnienia.
2.1. W zwi¹zku z zakoñczeniem kadencji zwalniam dotychczasow¹ Komendê G³ówn¹ HOPR w
sk³adzie phm. Klaudia Sadrina HR, Maciej Brasse HR, phm. Jakub Sartowski HR, pwd. Pawe³ Piórek
HR dziêkuj¹c wymienionym Druhnie i Druhom za zaanga¿owanie i wk³ad pracy w funkcjonowanie
HOPR oraz promowanie tematyki ratownictwa medycznego w Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

3. Odznaki.
3.1. Na podstawie § 20 ust. 3 lit. c) Statutu ZHR - na wniosek komendantki Pomorskiej Szko³y
Instruktorskiej phm. Karoliny Kustry oraz Kierowniczki Wydzia³u Kszta³cenia hm. Katarzyny Bieroñ
przyznajê odznakê Kadra w Organizacji Harcerek za miniony rok Druhnie Naczelniczce Harcerek hm.
Marii Brzeskiej-Deli.

4. Wyró¿nienia.
4.1. Na wniosek hm. Urszuli Kret - Pe³nomocnika Przewodnicz¹cego ZHR ds. Polaków poza granicami Kraju - w zwi¹zku z dzia³aniami podjêtymi podczas tegorocznej Akcji Letniej dziêkujê i
wyró¿niam:
a) Kwatermistrzyniê Zlotu hm. Barbarê Brzewsk¹ oraz kadrê gniazd w czasie Zlotu XX-lecia ZHR:
- Gniazdo Okrêgu Górnoœl¹skiego - hm. Justyna Bojarska-Pêczek, hm. Agnieszka Ga³ka, hm. Anna
Litner, hm. Leszek Krzy¿anowski
- Gniazdo Okrêgu Ma³opolskiego - hm. Maria Godyñ, phm. Ewa Miko³ajska, hm. Szymon Tatar
- Gniazdo Okrêgu Pomorskiego - phm. Joanna Tumasz, phm. Piotr Dudojæ, phm. £ukasz Borek
za pomoc, ¿yczliwoœæ i przyjêcie w sk³ad gniazd harcerek i harcerzy z Ukrainy, Litwy i Bia³orusi.
b) Druhny z Ma³opolskiej Chor¹gwi Harcerek: hm. Izabella Lankosz, pwd. Anna Kotarba, pwd.
Ma³gorzata Porêbska, phm. Katarzyna Janus, phm. Agata Guzik (instruktorki w stanie spoczynku) - za
przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów " ród³o" we Lwowie (warsztaty dla polskich dzieci z
Ukrainy).
c) Druha hm. Janusza Dziewita z Sudeckiego Zwi¹zku Dru¿yn, za przyjêcie na obozie harcerskim
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harcerek i harcerzy z nowopowsta³ej dru¿yny harcerskiej z Lipska
d) Druhów:
- phm. Jerzego Grzywacza - za w³o¿ony wk³ad pracy przy realizacji projektu "Na Zielonej Ukrainie"
- pwd. Janusza Ojowskiego - za zorganizowanie kolonii zuchowej dla Harcerskiego Szczepu im.
Andrzeja i Olgi Ma³kowskich z Porzecza.
- pwd. Macieja Szymkiewicza - za pe³nienie funkcji kwatermistrza w czasie projektu "Na Zielonej
Ukrainie" oraz zorganizowanie obozu harcerskiego dla œrodowisk z Bia³orusi.
4.2. Na wniosek hm. Urszuli Kret - Pe³nomocnika Przewodnicz¹cego ZHR ds. Polaków poza granicami Kraju - w zwi¹zku z dzia³aniami podjêtymi podczas tegorocznej Akcji Letniej udzielam pochwa³y
Druhowi phm. Piotrowi Ojowskiemu za wk³ad pracy i zaanga¿owanie na Bia³orusi.

5. Okrêgi.
5.1. Podajê do wiadomoœci, ¿e w dniu 12 paŸdziernika 2009 r. Naczelnictwo ZHR zatwierdzi³o na
funkcjach:
- Przewodnicz¹cego Zarz¹du Okrêgu Dolnoœl¹skiego ZHR phm. Krzysztofa Szpalê oraz Skarbnika
Okrêgu Dolnoœl¹skiego ZHR phm. Grzegorza Majchera.

6. Regulaminy.
6.1. Podajê do wiadomoœci, ¿e w dniu 21 wrzeœnia 2009 roku Naczelnictwo ZHR zatwierdzi³o
Regulamin Kategoryzacji Dru¿yn Harcerzy ZHR. Regulamin zostanie opublikowany przez Naczelnika
Harcerzy.
6.2. Podajê do wiadomoœci, ¿e w dniu 10 paŸdziernika 2009 roku Rada Naczelna ZHR zatwierdzi³a
zmiany w Regulaminie Komisji Rewizyjnej Zwi¹zku. Zmieniony regulamin stanowi za³¹cznik nr 1 do
niniejszego Rozkazu.

Czuwaj!

Przewodnicz¹cy ZHR
hm. Micha³ Butkiewicz HR
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