Przewodnicząca ZHR
15 stycznia 2014 r.
Rozkaz L. 1/2014
Druhny i Druhowie!
„Czuwam - to znaczy także: czuję się odpowiedzialny za to wielkie, wspólne
dziedzictwo, któremu na imię Polska. To imię nas wszystkich określa. To imię nas
wszystkich zobowiązuje. To imię nas wszystkich kosztuje.”
Jan Paweł II 18.06.1983

Rozpoczynający się właśnie rok 2014 przynosi szereg ważnych rocznic
i związanych z tym wydarzeń dotyczących zarówno historii naszego Państwa jak i ZHR.
Już za kilka tygodni rozpoczniemy oficjalnie obchody 25-lecia Związku Harcerstwa
Rzeczypospolitej. To dobra okazja , aby wrócić do wydarzeń sprzed ćwierć wieku a także
do osób, które jeszcze przed „odzyskaniem wolności” w r. 1989 zdecydowały się na
ryzykowny krok tworzenia ZHR. Przez cały rok w wielu miejscach w Polsce będziemy
przypominać ważne momenty z naszej historii na spotkaniach i imprezach
w poszczególnych Okręgach, które otrzymają miano wydarzenia Jubileuszu 25-lecia.
Wspominając to co zdarzyło się w ciągu ostatnich 25 lat pamiętajmy o tych,
którzy w naszych środowiskach, chorągwiach, hufcach i drużynach kształtowali
dzisiejsze oblicze naszej Organizacji, przypomnijmy naszym dzisiejszym wychowankom
ich życiorysy, dorobek i ich dumę z tego czego dokonali i co przeżyli w ZHR.
Na przełomie kwietnia i maja będziemy uczestniczyć w Rzymie i na terenie
naszych diecezji w uroczystościach związanych z kanonizacją Błogosławionego Jana
Pawła II, którego nauczanie chcemy ponownie przeżyć i wcielać w życie.
W czerwcu, w 25. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów, których
wynik miał niewątpliwie wpływ na losy ZHR będziemy się włączać w jej obchody
w naszych miastach i środowiskach,
W sierpniu okrągłą 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego (jednego
z najważniejszych aktów polskiego czynu zbrojnego, którego celem było wyzwolenie Polski
spod obcej okupacji) chcemy uczcić zlotem zastępów z całej Polski, które w sposób
symboliczny przejmą opiekę nad grobami poległych powstańców oraz poznają bliżej
bohaterskie, ale i często dramatyczne historie tych 63 dni walki.
W miniony weekend Organizacja Harcerzy rozpoczęła projekt „Trzej
Generałowie”, którego celem jest przypomnienie postaci zasłużonych polskich
generałów, którzy 70 lat temu stoczyli ważne bitwy pod Monte Cassino, Arnhem
i Falaise i godne uczczenie tych rocznic.
Dbałość o pamięć historyczną była i jest istotnym elementem tożsamości ZHR.
Mamy świadomość, że tylko pamiętając o przeszłości możemy z dumą,
w prawdzie i odpowiedzialnie budować naszą współczesną rzeczywistość.
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1. Naczelnictwo
1.1. Informuję, że Naczelnictwo w dniu 18 grudnia 2013 r., podjęło Uchwałę
275/3 w sprawie przyjęcia Regulaminu Wydawnictwa ZHR oraz Uchwałę 275/4
w sprawie przyjęcia Planu Wydawniczego na rok 2014.
1.2. Informuję, że Naczelnictwo w dniu 29 grudnia 2013r., podjęło Uchwałę
275/5 w sprawie wprowadzenia w ZHR Polityki bezpieczeństwa ochrony danych
osobowych oraz Uchwałę 275/6 w sprawie przyjęcia Instrukcji zarządzania
systemami informatycznymi.
.
1.3. Zwalniam phm. Andrzeja Smolińskiego z funkcji szefa Wydziału Komunikacji
Naczelnictwa.
1.4. Mianuję hm. Magdalenę Masiak na funkcję szefa Wydziału Komunikacji
Naczelnictwa.
1.5. Informuję, że z dniem 15.01.2014 r. zostanie wdrożona nowa odsłona strony
głównej www.zhr.pl.
2 . XIV Zjazd ZHR
2.1. Przypominam, że Naczelnictwo uchwałą 273/2 z dnia 16 listopada 2013r.
zwołało XIV Zjazd ZHR w dniach 4-6 kwietnia 2014 r w Gdańsku i ogłosiło
Kalendarz Wyborczy.
2.2. Na wniosek Zarządu Okręgu Pomorskiego powołuję Sztab Organizacyjny XIV
Zjazdu ZHR w składzie:
Komendant: phm. Artur Dryjer,
Kwatermistrz: phm. Filip Bisztyga
Zespół ds. PR: hm. Kamila Połomska,
Biuro Zjazdu: phm. Natalia Szafranek,
Zespół finansowy: hm. Artur Nowak, hm. Joanna Tumasz.
2.3. Na podstawie § 12 ust. 2 Regulaminu Wyborczego ZHR, powołuję Komisarzy
Wyborczych do nadzorowania przebiegu konferencji wyborczych:
- w Okręgu Dolnośląskim w osobie phm. Bartłomieja Dukały – Małopolska
Chorągiew Harcerzy;
- w Okręgu Górnośląskim w osobie hm. Włodzimierza Doli – Mazowiecka
Chorągiew Harcerzy;
- w Okręgu Kujawsko-Pomorskim w osobie phm. Przemysława Stawickiego –
Wielkopolska Chorągiew Harcerzy;
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- w Okręgu Lubelskim w osobie hm. Karola Leszczyńskiego– Mazowiecka
Chorągiew Harcerzy;
- w Okręgu Łódzkim w osobie hm. Karola Siergieja – Pomorska Chorągiew
Harcerzy;
- w Okręgu Małopolskim w osobie hm. Piotra Koja – Górnośląska Chorągiew
Harcerzy;
- w Okręgu Mazowieckim w osobie hm. Katarzyny Bieroń- Małopolska Chorągiew
Harcerek;
- w Okręgu Podkarpackim w osobie hm. Andrzeja Małysza – Lubelska Chorągiew
Harcerzy;
- w Okręgu Pomorskim w osobie hm. Wiesława Turzańskiego – Mazowiecka
Chorągiew Harcerzy;
- w Okręgu Północno-Zachodnim w osobie hm. Renaty Adrian-Cieślak –
Wielkopolska Chorągiew Harcerek;
- w Okręgu Wielkopolskim w osobie hm. Michała Butkiewicza – KujawskoPomorska Chorągiew Harcerzy.

4. Podziękowania
4.1. Składam podziękowania hm. Wiesławowi Turzańskiemu (Mazowiecka
Chorągiew Harcerzy) za zaangażowanie w przygotowanie oraz
ks. hm. Kazimierzowi Chudzickiemu (Pomorska Chorągiew Harcerzy), hm.
Bartłomiejowi Godziszowi (Mazowiecka Chorągiew Harcerzy), phm. Pawłowi
Joachimiakowi (Łódzka Chorągiew Harcerzy) za przeprowadzenie Pielgrzymki
ZHR do Dachau w dniach 13-15.12.2013 r.
4.2. Składam podziękowania phm. Annie Malinowskiej (Mazowiecka Chorągiew
Harcerek) pwd. Janowi Koprowskiemu (Kujawsko-Pomorska Chorągiew
Harcerzy) za zaangażowanie w przygotowanie nowej odsłony strony głównej
www.zhr.pl
Czuwaj !
Przewodnicząca ZHR
/-/ hm. Ewa Borkowska-Pastwa HR
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