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Druhny i Druhowie!
Jutro minie 9 lat od dnia, w którym w naszych szeregach zabrakło Honorowego
Przewodniczącego ZHR harcmistrza RP Tomasza Strzembosza. Dla tych z nas, którzy Go
spotkali będzie zawsze niekwestionowanym autorytetem. Ci, którzy nie mieli szczęścia Go
poznać, mogą przeczytać jego „Listy do instruktorów”, w których precyzyjnie i niezwykle
mądrze wypowiadał się o najważniejszych dla nas sprawach:
„Kiedy mówi się o sensie pracy harcerskiej, to myślę, że należy patrzeć na ten sens w czterech
płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna to jest drużyna, a więc chłopiec czy dziewczyna w tej
drużynie. Druga, to jest rodzina, środowisko lokalne. Trzecia to instruktor i czwarta,
zapomniana najczęściej wartość, harcerstwo polskie, całe harcerstwo. W tym wypadku Związek
Harcerstwa Rzeczypospolitej”.
W innym liście Druh Tomasz pisał do nas:
„Nie możemy pozwolić by harcerstwo zakrzepło w kształcie tradycyjnym bez jakiejkolwiek
zmiany… Trzeba zrozumieć dzień dzisiejszy, trzeba zrozumieć autentyczne potrzeby młodych
ludzi i dostosować programy do nowej sytuacji… Jest to zadanie zarówno harcmistrzów, jak i
przewodników i harcerzy starszych, zwłaszcza może przewodników, bo oni jako najmłodsi
zapewne najlepiej „współczują” z harcerzami i mają najmniej tradycyjnych, rutynowych
obciążeń”.
To wezwanie, choć napisane ponad dziesięć lat temu, wciąż jest aktualne !
Musimy o nim pamiętać podczas naszych zbiórek, zlotów, warsztatów i konferencji.
W ubiegłym tygodniu w Gdańsku odszedł na Wieczną Wartę inny profesor, historyk
i archeolog, członek założyciel ZHR, harcmistrz Andrzej Zbierski. Ten harcerz Szarych
Szeregów, żołnierz Armii Krajowej, instruktor Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja
Małkowskiego był wzorem dla wielu pokoleń pomorskich wychowawców, który wyprzedzał
innych w myśleniu o Polsce, o odpowiedzialności, o służbie, a w swoich gawędach zawsze
umiał nazywać „rzeczy po imieniu”, stawiać wymagania, inspirować.
Wspominając obu tych Druhów, którzy swoją postawą służby, kulturą osobistą i skromnością
uczyli nas życzliwości wobec innych i otwartości na świat, starajmy się „przekazywać dalej”
ich pogodę ducha, żarliwość i entuzjazm, wierność prawdzie, miłość do harcerstwa – i miłość
do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Budowanie: drużyny, rodziny, środowiska lokalnego, Polski to nasze najważniejsze zadania na
dziś, testament naszych poprzedników i wyzwanie dla kolejnych pokoleń.
Zmieniając nasze harcerstwo i dostosowując je do potrzeb młodych postarajmy się nie
zawieść naszych mistrzów.
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1. Naczelnictwo
1.1.Konferencja Harcmistrzowska „Fundamenty, idee, pytania”
1.1.1. Mianuję kwatermistrzynią Konferencji Harcmistrzowskiej hm. Monikę Kobus Lubelska Chorągiew Harcerek
1.1.2. Mianuję oboźnym Konferencji Harcmistrzowskiej hm. Macieja Sady – Małopolska
Chorągiew Harcerzy.
1.2 Odznaka Kadra
Na wniosek komendantki Małopolskiej Szkoły Instruktorek przyznaję odznakę „Kadra”
za rok 2013 druhnie:
hm. Katarzynie Bieroń HR – Naczelniczce Harcerek.
1.3. Odznaka Przyjaciel ZHR
Informuję, że Naczelnictwo na wniosek Zarządu Okręgu Małopolskiego Uchwałą 271/2
z dnia 29 września 2013 r. przyznało odznaki „Przyjaciel ZHR”:
Panu Bogusławowi Kośmiderowi – Przewodniczącemu Rady Miasta Krakowa
Pani Marcie Patena – Radnej Miasta Krakowa
Panu Marcinowi Kmiecikowi – Przewodniczącemu Rady Rodziców Szkoły
Podstawowej Nr 34 w Krakowie
Panu Krzysztofowi Sewerynowi – członkowi Rady Rodziców Szkoły Podstawowej
Nr 34 w Krakowie.
2. Rada Naczelna
2.1. Informuję, że Rada Naczelna na posiedzeniu w dniu 28 września 2013r. Uchwałą
nr 116/2 wybrała na członka Rady Naczelnej ks. hm Roberta Mogiełkę – Pomorska
Chorągiew Harcerzy.
2.2 Informuję, że Rada Naczelna na posiedzeniu w dniu 28 września 2013 r. podjęła
Uchwałę 116/3 w sprawie zmian w Regulaminie Naczelnictwa.
Uchwała i aktualna wersja Regulaminu Naczelnictwa stanowią załącznik do rozkazu.
3. Podziękowanie
3.1. Składam podziękowanie hm. Wiesławowi Turzańskiemu za zorganizowanie
wyprawy delegacji ZHR na V Konferencję Węgierskich i Polskich Mniejszościowych
Organizacji Skautowych w Munkacsu na Ukrainie.
3.2. Składam podziękowanie phm. Małgorzacie Porębskiej HR i phm. Karolinie
Wierzejskiej HR ( obie Małopolska Chorągiew Harcerek) oraz hm. Wiesławowi
Turzańskiemu HR (Mazowiecka Chorągiew Harcerzy) za reprezentowanie ZHR na V
Konferencji Węgierskich i Polskich Mniejszościowych Organizacji Skautowych w
Munkacsu na Ukrainie
Czuwaj !
Przewodnicząca ZHR
/-/ hm. Ewa Borkowska-Pastwa HR
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