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Rozkaz L. 11/2013
Druhny i Druhowie!
„Niechaj na historii…– młodzież polska kształci się i
uczy, jak żyć i jak poświęcać swe życie dla kraju należy”

z wystąpienia prezydenta m.st. Warszawy Stefana Starzyńskiego z 1 września 1935 r.

Obchodzone niedawno Święto Niepodległości i liczne aktywności z nim związane
w naszych środowiskach potwierdzają, że wychowanie patriotyczne, wychowanie w
prawdzie historycznej, przekazywanie młodym ludziom poczucia trwania w sztafecie
pokoleń i zachowanie „pamięci przeszłości” są istotnym elementem tożsamości ZHR.
Nacisk jaki kładziemy na te sprawy w naszych programach, próbach na stopnie i
sprawności wynikają z potrzeby serca, z przywiązania do Polski, szacunku dla symboli i
bohaterów narodowych.
Dzięki Panu Ministrowi Andrzejowi Kunertowi, Sekretarzowi Rady Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa w 70. rocznicę pierwszego wojennego wydania „Kamieni na szaniec”
(które ukazało się z podtytułem „Opowiadanie o Wojtku i Czarnym” i pod pseudonimem
autora Aleksandra Kamińskiego – „Juliusz Górecki”), ZHR poprzez swoje wydawnictwo
przekazuje czytelnikom niepowtarzalny zbiór. Zawiera on wydany po raz pierwszy po
wojnie reprint „Kamieni na szaniec” Karola Koźmińskiego, opowiadający o dwunastu
żołnierzach Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego i innych formacji polskich czasów I
wojny światowej, żołnierzach urodzonych w niewoli i poległych w walkach o
niepodległość Polski, w tym płk. Lisa-Kuli. Książka ta była źródłem patriotycznej
inspiracji dla pokolenia Szarych Szeregów tak samo, jak dla pokolenia harcerstwa
niepokornego w PRL były „Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego, których
reprint także znajduje się w wydanym zbiorze.
Naczelnictwo ZHR w oświadczeniu z dnia 5 kwietnia 2013 r. pisało o tej publikacji
Kamińskiego :„. Opowieść ta przez dziesiątki lat dawała, i daje do dzisiaj, wychowawcom
ważny instrument w kształtowaniu postawy patriotycznej, o której niektórzy próbują
zapomnieć, czy wręcz wyeliminować ją z naszej świadomości.”
Wartość najnowszego wydawnictwa ZHR jest tym większa, że publikujemy także reprint
dodatkowych rozdziałów z wydania II (z roku 1944), które zawierają wydarzenia po
śmierci „Rudego” i dotyczą późniejszych walk Szarych Szeregów w tym śmierci „Zośki”
(hm. Tadeusza Zawadzkiego). Ta unikatowa publikacja zawiera także reprint
angielskiego wydania, które rozsławiło Szare Szeregi i ich walkę na świecie (to
angielskie wydanie, o które zabiegało harcerstwo w Polsce wydane zostało we
współpracy z władzami Związku Harcerstwa Polskiego w Londynie). Ciekawostką jest
niewątpliwie także zawarte w publikacji zestawienie wszystkich wydań „Kamieni na
szaniec” (w tym zwłaszcza nieznana wcześniej informacja o czeskim wydaniu z roku
1948).
Dziś, po latach, nadal przekonujące i porywające dla każdego pokolenia są takie
działania i akcje, które w młodych przecież ludziach wyzwalały najpiękniejsze cechy
charakteru: odwagę służenia Ojczyźnie, dawania świadectwa prawdzie, uczciwości w
czynach i relacjach wobec innych.
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1. Naczelnictwo
1.1. Informuję, że Naczelnictwo w dniu 22 października 2013r., podjęło Uchwałę
271/1 w sprawie przyjęcia Instrukcji Archiwalnej ZHR oraz Uchwałę 272/2 w
sprawie przyjęcia Instrukcji Kancelaryjnej ZHR.
Uchwały stanowią załącznik do rozkazu.
1.2. Informuję, że Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, na zaproszenie Ministra
Edukacji Narodowej 30 października 2013 r. przystąpił do Koalicji na rzecz
rozwoju i upowszechniania aktywności fizycznej uczniów. w„Roku Szkoły w ruchu”.
2 . Konferencja„ Rodzina w społeczeństwie”
2.1. W imieniu Zespołu ZHR - Rodzinie zapraszam instruktorki i instruktorów,
członków Kół Przyjaciół Harcerstwa, Rodziców , Sympatyków i Przyjaciół ZHR na
Konferencję „Rodzina w społeczeństwie”, która odbędzie się w Warszawie
w dniach 30 listopada – 1grudnia 2013r.
2.2. Powołuję sztab organizacyjno – programowy Konferencji w składzie :
hm. Małgorzata Bryksa- Godzisz (Mazowiecka Chorągiew Harcerek), hm. Andrzej
Glass (Mazowiecka Chorągiew Harcerzy), phm. Agnieszka Miętus (Mazowiecka
Chorągiew Harcerek), phm Katarzyna Kania-Obrzydowska (Łódzka Chorągiew
Harcerek), phm Małgorzata Krajewska (Mazowiecka Chorągiew Harcerek).
3. Zwolnienia
2.1. Zwalniam Komendę Konferencji Harcmistrzowskiej ZHR „Fundamenty, idee,
pytania…” hm. Katarzynę Bieroń, hm. Marię Brzeską-Deli, hm. Sebastiana
Grochalę , hm. Marka Stępę oraz hm. Monikę Kobus i hm. Macieja Sady .
2.2. Dziękuję wszystkim wyżej wymienionym Druhnom i Druhom za
zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie Konferencji.
4. Pochwały
Na wniosek Komisarza Zagranicznego za pomoc w zorganizowaniu Akademii
Zagranicznej oraz Zjazdu CES w Warszawie w dniach 26-27 października 2013 r.
udzielam pochwały Druhnom i Druhom:
hm. Justynie Aarts,
pwd. Agnieszce Kozłowskiej,
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pwd. Marcie Mizak,
Martynie Malenta wędr.,
Zofii Fryza sam. ,
pwd. Tomasz owi Mileszykowi,
Bartkowi Bajda ćw.
5. Podziękowania
5.1. Dziękuję Piotrowi Kleszczowi, pracownikowi Biura Naczelnictwa ZHR za
zaangażowanie

w

przygotowanie

zaplecza

organizacyjnego

Konferencji

Harcmistrzowskiej ZHR „Fundamenty, idee, pytania…” w Chęcinach.
5.2. Dziękuję Komisarzowi Zagranicznemu hm. Karolowi Leszczyńskiemu za
przygotowanie i przeprowadzenie Akademii Zagranicznej oraz Zjazdu CES .
5.3. Dziękuję Szczepowi 61 WDHiZ “Brody” im. Alka Dawidowskiego oraz
Obwodowi Praga-Południe (Okręg Mazowiecki) za pomoc w zorganizowaniu
Akademii Zagranicznej oraz Zjazdu CES w Warszawie.
5.4. Dziękuję 6 Krakowskiej Drużynie Harcerek „Źródło” (drużynowa pwd.
Magdalena Periy wędr.), 6 Krakowskiej Drużynie Harcerek „Żar” oraz
16 Warszawskiej Drużynie Harcerzy „Grunwald”(drużynowy pwd. Paweł
Mularczyk HO), a szczególnie Sekretarzowi Generalnemu ZHR hm. Wiesławowi
Turzańskiemu za reprezentowanie ZHR podczas oficjalnych obchodów
Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2013r. w Warszawie.
5.5. Dziękuję hm. Michałowi Butkiewiczowi i hm. Jarosławowi Błoniarzowi za
ogromne zaangażowanie i determinację w doprowadzeniu do publikacji
unikatowego zbioru zawierającego m.in. reprint „Kamieni na szaniec” w 70
rocznicę ich pierwszego wydania.
Czuwaj !
Przewodnicząca ZHR
/-/ hm. Ewa Borkowska-Pastwa HR
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