Przewodnicząca ZHR
22 kwietnia 2015 r.
„Nieprzekraczalnym rygorem w życiu jest prawda,
życie w prawdzie. Bez niej pęd naprzód to pozory, to tandetny
kruchy postęp, który nie ma nic wspólnego ze „stawaniem się”.
Stanisław Broniewski „Orsza” „Młodość przeżywa się raz”

Rozkaz L. 4/2015
Druhny i Druhowie,
Druha Stanisława Broniewskiego „Orszę” miałam zaszczyt poznać jako młoda drużynowa
kiedy mój macierzysty szczep otrzymywał imię hm. Floriana Marciniaka – pierwszego
Naczelnika Szarych Szeregów.
Pamiętam, że urzekły mnie wtedy słowa, jakimi „Orsza” po prawie 40 latach od jego
śmierci wspominał swojego poprzednika.
W tym wspomnieniu podkreślał jak bardzo istotne dla harcerstwa w ciemnych czasach
okupacji były takie sprawy jak wolność, honor, prawda, uczciwość, ojczyzna, rodzina,
braterstwo.
Wierzył, że mimo tego, że wielu zginęło (a może właśnie dlatego), te wartości wciąż
pociągają kolejne pokolenia harcerek i harcerzy.
Szczególnie zapamiętałam słowa o tym, jak ważna jest wierność prawdzie w zakłamanym
świecie, jak potrzebna jest prawda do budowania i wzrastania każdego z nas, jak bardzo
nas dookreśla.
Do tej prawdy uczynków i słów do końca wzywał nas pierwszy przewodniczący ZHR
śp. hm RP Tomasz Strzembosz, bo właśnie z potrzeby „stanięcia w prawdzie” powstał
ZHR.
Czy umiemy, czy chcemy dzisiaj strzec prawdy ?
Czy umiemy ją zaakceptować, nawet wtedy gdy dotyczy nas samych i boli ?
Czy nasze „stawanie się”, wzrastanie, budowanie opieramy na prawdzie ?
Chcę wierzyć, że ten „nieprzekraczalny rygor - prawda” to zobowiązanie i zadanie dla
każdego z nas .
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1. Naczelnictwo
1.1. Podaję do wiadomości, że zgodnie z § 18 pkt. 3 lit. c Statutu ZHR Rada Naczelna na
nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2015 r. wybrała hm. Roberta
Kowalskiego na funkcję Naczelnika Harcerzy.
1.2. Informuję że Naczelnictwo uchwałą 297/1 z dnia 14 marca 2015 r. upoważniło pwd.
Katarzynę Psujek (Mazowiecka Chorągiew Harcerek) do reprezentowania Związku
Harcerstwa Rzeczypospolitej w sprawach związanych z uczestnictwem ZHR w Polskiej Radzie
Organizacji Młodzieżowych (PROM). Podczas Zjazdu PROM w dniu 28 marca 2015r. dh.
Katarzyna Psujek została wybrana na członka Zarządu tej organizacji.
1.3. Informuję, że Naczelnictwo Uchwałą 298/1 w dniu 18 kwietnia 2015 r. zatwierdziło
zmiany w Regulaminie symboli, odznak i oznaczeń.
Aktualna wersja Regulaminu symboli, odznak i oznaczeń stanowi załącznik nr 1 do
rozkazu.
2. Podziękowania
2.1. Dziękuję hm. Michałowi Butkiewiczowi (Kujawsko-Pomorska Chorągiew Harcerzy) za
reprezentowanie ZHR podczas uroczystości z okazji 75. rocznicy zbrodni katyńskiej
organizowanych przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych na Cmentarzu
w Bykowni w dniu 9 kwietnia 2015r.
2.2. Dziękuję hm. Wiesławowi Turzańskiemu (Mazowiecka Chorągiew Harcerzy) za
reprezentowanie ZHR podczas Obchodów 70. rocznicy wyzwolenia Bolonii i 218 rocznicy
powstania Mazurka Dąbrowskiego organizowanych przez Urząd ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych w dniach 18-20 kwietnia 2015 r.
2.3. Dziękuję Wicenaczelnikowi hm. Piotrowi Wiśniochowi za kierowanie bieżącymi
pracami Organizacji Harcerzy i Głównej Kwatery Harcerzy do czasu wyboru nowego
Naczelnika Harcerzy.
3. Sprostowanie.
3.1. W rozkazie L3/2015 z dnia 22 marca 2015 r. w punkcie 8.1. błędnie została podana
chorągiew, do której należy hm. Paweł Szymankiewicz. Powinno być:
„hm. Paweł Szymankiewicz (Dolnośląska Chorągiew Harcerzy)”.
Za pomyłkę przepraszam wszystkich zainteresowanych.
Czuwaj !
Przewodnicząca ZHR
/-/ hm. Ewa Borkowska-Pastwa HR
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