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Rozkaz L. 6/2013
Druhny i Druhowie!

19 czerwca 2013 r. minie 100 lat od ślubu Olgi i Andrzeja Małkowskich. Z tej okazji na
przełomie maja i czerwca odbył się w Zakopanem Zlot Harcerskich Małżeństw, w którym
oprócz wielu harcerskich małżeństw członków ZHR z całej Polski wraz z dziećmi wzięła
udział wnuczka Małkowskich, druhna Krystyna Małkowska-Żaba z ZHP pgK. Podczas Zlotu
wspominaliśmy życie Olgi i Andrzeja, odwiedzaliśmy miejsca z nimi związane, złożyliśmy
kwiaty na Ich grobie. Duża liczba biorących udział w różnorakich warsztatach i wycieczkach
na Zlocie oraz w Mszy świętej, której w kościele św. Rodziny (w którym odbył się ślub
Małkowskich) przewodniczył Biskup Polowy Józef Guzek rodzin jest świadectwem
głębokiego przywiązania ZHR do rodziny i Sakramentu Małżeństwa.
Chcemy w ZHR w sposób szczególny wspierać nie tylko rodziny naszych instruktorek
i instruktorów, ale także rodziny naszych wychowanków: harcerek, harcerzy oraz zuchów.
Dlatego realizując program „ZHR Rodzinie” zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania
w lipcu z wypoczynku w naszym ośrodku w Ząbiu, a także do wspólnego udziału całymi
rodzinami we wrześniu w XXXI Harcerskiej Pielgrzymce na Jasną Górę. Zachęcam
drużynowych, aby podczas spotkań z rodzicami w czasie odwiedzin na tegorocznych obozach
pamiętali o tych zaproszeniach i przekazywali je dalej.
Zbliża się czas obozów, który jest dla naszych drużyn i gromad sprawdzianem
skuteczności naszej całorocznej pracy. Ten czas wolności i przygody, hartowania ducha
i ciała będziecie przeżywać w gronie przyjaciół i w bliskim kontakcie z przyrodą. Nie
zapominajcie jednak o tym co najważniejsze w harcerstwie: o służbie na rzecz drugiego
człowieka, na rzecz potrzebujących, a także o odpowiedzialności za siebie i innych, także
w zakresie zapewnienia maksimum bezpieczeństwa na koloniach, obozach, biwakach
i wędrówkach.
W tym roku na wielu obozowych ogniskach będziemy wspominać 70 rocznicę
wydarzeń, które do historii przeszły jako „Rzeź Wołyńska”. Wspominając ofiary tamtego
tragicznego lata pamiętajcie o słowach Zbigniewa Herberta "Naród, który traci pamięć, traci
sumienie".
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1. Naczelnictwo
1.1. Informuję że zgodnie z Uchwałą nr 1 Zjazdu Nadzwyczajnego ZHR, który odbył się na
Jasnej Górze w dniu 8 września 2012 r. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej przystąpił
do Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych (PROM), a podczas Zjazdu PROM w dniu
17 maja 2013r. phm. Maciej Górski (Mazowiecka Chorągiew Harcerzy) został wybrany
na członka Zarządu tej organizacji, reprezentując tam ZHR.
2. Okręgi
2.1. Podaję do wiadomości, że w dniu 2 czerwca 2013 r. Naczelnictwo ZHR zatwierdziło
na funkcji Przewodniczącej Zarządu Okręgu Łódzkiego phm. Monikę Jaskułę.

3. Regulaminy
3.1. Informuję, że Naczelnictwo w dniu 22 maja 2013r. podjęło Uchwałę 267/4 w sprawie
zmiany w Regulaminie Finansowo-Gospodarczym.
Uchwała stanowi załącznik do rozkazu.
4. Zwolnienia
4.1. Zwalniam z funkcji Komendanta Harcerskiej Służby Lednica 2013 pwd. Łukasza
Tadyszaka

(Wielkopolska

Chorągiew

Harcerzy),

dziękując

mu

serdecznie

za

zaangażowanie i koordynację służby ZHR na Lednicy.
5. Podziękowania
5.1. Wyrażam serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w organizację
i przygotowanie - pod patronatem Kancelarii Prezydenta w ramach Forum Debaty
Publicznej - debaty pt. "Otoczenie prawne funkcjonowania harcerstwa", która odbyła się
w Pałacu Prezydenckim w dniu 12 czerwca 2013 r.
5.2. W szczególności składam podziękowanie za prawie roczny wkład pracy
w prowadzeniu wielostronnych uzgodnień pomiędzy organizacjami harcerskimi oraz
Kancelarią Prezydenta, a także godne reprezentowanie naszego Związku:
hm. Wiesławowi Turzańskiemu – Sekretarzowi Generalnemu ZHR - Mazowiecka
Chorągiew Harcerzy,
hm. Jarosławowi Błoniarzowi – Mazowiecka Chorągiew Harcerzy,
phm. Karolowi Siergiejowi – Pełnomocnikowi Naczelnictwa ds. prawnych - Pomorska
Chorągiew Harcerzy.
5.3. Dziękuję także wszystkim czynnym instruktorkom i instruktorom , którzy wzięli
udział w Debacie oraz licznie przybyłym aktywnym w życiu publicznym byłym
instruktorom ZHR za udział, głosy w dyskusji i świadectwo.
Czuwaj !
Przewodnicząca ZHR

/-/ hm. Ewa Borkowska-Pastwa HR
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