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Druhny i Druhowie!

Za kilka dni minie 65 lat od dnia zamordowania Rotmistrza Witolda Pileckiego, jednej z tych
postaci w naszej historii, która stanowi wzór odwagi, poświęcenia i patriotyzmu dla
współczesnych pokoleń. Harcerz i drużynowy w Wilnie, uczestnik wojny 1919-20, żołnierz
kampanii wrześniowej, dobrowolny więzień Oświęcimia, autor pierwszych sprawozdań
o ludobójstwie w Auschwitz, brawurowy uciekinier z tego obozu zagłady, uczestnik
Powstania Warszawskiego, oficer Armii Andersa. Po II wojnie światowej wraca do Polski,
buduje siatkę wywiadowczą i zbiera informacje o sytuacji w Polsce, w tym
o prześladowaniach żołnierzy AK i 2. Korpusu, za co zostaje aresztowany w 1947 r. i jest
torturowany przez UB. Żołnierz Wyklęty, zamordowany i pochowany potajemnie przez
komunistów w maju 1948 r., a jego dzieci, o których chrześcijańskie wychowanie tak dbał,
długo jeszcze nie mogły o nim mówić i być dumne z ojca.
Zrehabilitowany, po latach stał się patronem wielu naszych drużyn, hufców i chorągwi i choć
wiemy dużo o jego życiu, wciąż odkrywamy nowe fakty, jak choćby ten, że jego szczątki
znajdują się wśród pochowanych na tzw. Łączce na warszawskich Powązkach.
O Rotmistrzu Pileckim, o Ince Siedzikównie wiemy coraz więcej, ale wiele jest postaci
nieznanych, skazanych na zniesławienie, zapomnianych i nieodkrytych. Gdy poznajemy ich
losy, uświadamiamy sobie dobitniej nasz dług wobec tych bohaterów, czujemy potrzebę
zadośćuczynienia za krzywdy jakich doznali od komunistycznego państwa.
Z tego właśnie powodu, aby ich „ocalić od zapomnienia” ZHR przystąpił do kampanii „Rok
Żołnierzy Wyklętych”.
Zachęcam wszystkie drużyny ZHR do wykorzystania na zbiórkach, w programach obozów
i wakacyjnych wędrówek tematyki dotyczącej Żołnierzy Wyklętych, odwiedzania miejsc
związanych z tymi zapomnianymi bohaterami, uczestnictwa w przedsięwzięciach
organizowanych w ramach kampanii Rok Żołnierzy Wyklętych w Waszych środowiskach.
Jesteśmy im to winni. Jesteśmy to winni następnym pokoleniom…
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1. Naczelnictwo
1.1. Informuję, że Naczelnictwo w dniu 20 kwietnia 2013r., podjęło Uchwałę 267/1 w sprawie
zmiany w Regulaminie Kół Przyjaciół Harcerstwa i członków współdziałających.
Uchwała stanowi załącznik do rozkazu.
1.2. Informuję, że Naczelnictwo w dniu 10 maja 2013 r. podjęło Uchwałę 267/3 w sprawie
wprowadzenia Instrukcji dotyczącej postępowania w sytuacji zagrożenia życia, po zajściu
wypadku oraz prowadzenia komunikacji kryzysowej z tym związanej.

Uchwała i Instrukcja stanowią załączniki do rozkazu.
1.3. Powołuję ks. hm. Andrzeja Jaworskiego na funkcję pełnomocnika Naczelnictwa
ds. przygotowań do kanonizacji Jana Pawła II.
1.4. Powołuję ks. phm. Piotra Kępę na funkcję pełnomocnika Naczelnictwa ds. peregrynacji
relikwii błogosławionego ks. phm. Wincentego Frelichowskiego.
1.5. Powołuję przy Naczelnictwie Zespół Prawny w składzie:
phm. Karol Siergiej – Pomorska Chorągiew Harcerzy - szef Zespołu,
phm. Maciej Górski - Mazowiecka Chorągiew Harcerzy,
pwd. Stanisław Starnawski - Mazowiecka Chorągiew Harcerzy,
Maciej Nowacki.
1.6. Powołuję przy Naczelnictwie Zespół „ ZHR 2.0 2.3 Sprawność - Wychowanie - Idea”
w składzie:
hm. Karol Leszczyński - Mazowiecka Chorągiew Harcerzy - szef zespołu,
hm. Maria Sulewska - Mazowiecka Chorągiew Harcerek,
phm. Maciej Stępa - Pomorska Chorągiew Harcerzy,
pwd. Maciej Antosiuk - Mazowiecka Chorągiew Harcerzy.
1.7. Powołuję na funkcję sekretarza Programu ZHR-Rodzinie phm. Agnieszkę Miętus Mazowiecka Chorągiew Harcerek.
2. Okręgi
2.1. Podaję do wiadomości, że w dniu 20 kwietnia 2013 r. Naczelnictwo ZHR zatwierdziło
na funkcji Skarbnika Zarządu Okręgu Wielkopolskiego pwd. Barbarę Maćkowiak.
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3. Mianowania
3.1. Mianuję Komendantem Harcerskiej Służby Lednica 2013 pwd. Łukasza Tadyszaka
(Wielkopolska Chorągiew Harcerzy).
3.2. Mianuję koordynatorem Kampanii dla Życia - Stop Aborcji hm. Renatę Dzieszko
(Podkarpacka Chorągiew Harcerek).
3.3. Mianuję wicekomendantką ds. programowych Zlotu Małżeństw w Zakopanem phm.
Sylwię Idzi.
4. Podziękowania

Dziękuję 5 Poznańskiej Żeńskiej Drużynie Harcerskiej „Wędrowne Ptaki” im. Janiny
Lewandowskiej (drużynowa pwd. Weronika Stawińska wędr.), ZZ 17 Lubelskiej
Drużyny Harcerek "Strumień" im. hm. Marii Walciszewskiej (drużynowa pwd.
Izabela Krzywicka wędr.), 63 Gdyńskiej Drużynie Harcerzy (drużynowy pwd.
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Kolbuszewskiej i hm. Wiesławowi Turzańskiemu za reprezentowanie ZHR na
oficjalnych obchodach Dnia Flagi (2 maja) oraz podczas Mszy Świętej i państwowych
uroczystości Święta 3 maja w Warszawie.
Czuwaj !
Przewodnicząca ZHR

/-/ hm. Ewa Borkowska-Pastwa HR
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