Przewodnicząca ZHR
Warszawa, 23 kwietnia 2014 r.
Rozkaz L. 6/2014
Druhny i Druhowie!
Hasło „Czuwaj” przypomina o potrzebie bacznego rozróżnienia prawdy od fałszu,
dobra rzeczywistego od złudnych pozorów. Wśród wielu błędnych tropów trzeba
umieć odnaleźć ślady Chrystusa i pójść za Nim. Wtedy jak śpiewacie w jednej z
pieśni harcerskich wasza pogoda i jasny wzrok rozjaśni ludziom mrok
i innym szczęście da harcerska dola radosna.
Jan Paweł II do uczestników Pielgrzymki ZHR do Rzymu w 1996 r.
Dzisiaj tylko zrobię dobry uczynek i nie powiem o nim nikomu
Dekalog pogody ducha Jana XXIII

Rozpoczynamy kolejną kadencję władz ZHR w roku jubileuszu 25-lecia ZHR
z nowymi nadziejami i oczekiwaniami, którymi pragnę się z Wami podzielić.
Bardzo chciałabym, abyśmy wspólnie stworzyli wokół ZHR szerokie grono
przyjaciół i sympatyków ZHR, które nie tylko będzie doceniało nasze działania, ale
także wspierało nas swoją radą i doświadczeniem. Potrzebujemy wsparcia
autorytetów, sojuszników i byłych instruktorów (z doświadczenia których powinniśmy
w roku jubileuszu szczególnie czerpać), aby budować przyjazną atmosferę wokół ZHR.
Chciałabym, abyśmy w ZHR umieli działać wspólnie i mówić jednym głosem
niezależnie od tego czy działamy w drużynach, w hufcach czy w chorągwiach,
w okręgach czy na poziomie Związku, w Organizacji Harcerek czy w Organizacji
Harcerzy. Nie stać nas na rozpraszanie zasobów i środków.
Chciałabym, aby harcmistrzynie i harcmistrzowie ZHR byli dla innych
drogowskazami, punktami odniesienia, aby czuli współodpowiedzialność za cały
Związek, aby razem tworzyli programy dla Związku i dla Organizacji, aby razem
rozwiązywali problemy i wyznaczali kierunki rozwoju. Liczę na radę, aktywność,
zaangażowanie i roztropność każdej i każdego z Was.
Chciałabym, aby określenia „instruktorka ZHR”, „instruktor ZHR”, „drużyna
ZHR” były synonimami rzetelności i aktywności, a Związek Harcerstwa
Rzeczypospolitej kojarzył się z wychowaniem do odpowiedzialności i budowaniem
wspólnoty.
Zbliżająca się Kanonizacja Jana XXIII i Jana Pawła II, nasza obecność na
uroczystościach w Rzymie i w naszych miastach to okazja do wsłuchania się znowu w
Ich słowa, zwłaszcza te o wymaganiu od siebie, pokorze, prawdzie, posłuszeństwie i
łagodności.
Zawierzając ZHR opiece nowych Świętych, wzmocniona Waszym zaufaniem
okazanym mi na XIV Zjeździe ZHR, staję do pracy przez kolejne dwa lata. Proszę Was
o wsparcie i zaufanie, bo tylko razem możemy jak Święty Jerzy, dzisiejszy patron,
patron harcerstwa i skautingu, przezwyciężać zło.
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Naczelnictwo.
1.1. Informuję, że Rada Naczelna zebrana na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu
6 kwietnia 2014 roku wybrała w skład Naczelnictwa Związku:
 hm. Karola Siergieja
- na funkcję Wiceprzewodniczącego Związku,
 ks. hm. Roberta Mogiełkę
- na funkcję Kapelana Naczelnego,
 hm. Alicję Dziewanowską
- na funkcję Członkini Naczelnictwa,
 hm. Urszulę Kret
- na funkcję Członkini Naczelnictwa.
1.2. Ponadto w skład Naczelnictwa wchodzą:
 hm. Katarzyna Bieroń - Naczelniczka Harcerek,
 hm. Sebastian Grochala - Naczelnik Harcerzy.
1.3. Informuję, że Naczelnictwo na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2014 roku zgodnie
z § 19 ust.3 lit.. i Statutu ZHR powołało w skład Naczelnictwa Związku
hm. Wiesława Turzańskiego na funkcję Sekretarza Generalnego.
2. Rada Naczelna
2.1.
Informuję, że Rada Naczelna zebrana na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu
6 kwietnia 2014 roku wybrała na funkcję Sekretarza Rady hm. Monikę Rudnicką
(Wielkopolska Chorągiew Harcerek).
3. XIV Zjazd ZHR.
3.1. W związku z zakończeniem obrad XIV Zjazdu ZHR zwalniam Sztab Zjazdu w składzie:
Komendant: phm. Artur Dryjer- 1 Gdański Hufiec Harcerzy ,,W.I D.M.O”,
Kwatermistrz: phm. Filip Bisztyga - 1 Gdański Hufiec Harcerzy ,,W.I D.M.O”,
Szefowa Zespołu ds. PR: hm. Kamila Połomska, Gdyńsko-Sopocki Hufiec Harcerek
,,Przylądek”,
Szefowa Biura Zjazdu: phm. Natalia Szafranek, Wejherowsko-Rumski Związek Drużyn
,,Źdźbło”,
Zespół finansowy: hm. Artur Nowak, hm. Joanna Tumasz, Okręg Pomorski ZHR.
Dziękuję Sztabowi za zapewnienie dobrych warunków do przeprowadzenia i obsługę
XIV Zjazdu ZHR.
3.2. Serdecznie dziękuję za zaangażowanie i pomoc przy obsłudze XIV Zjazdu ZHR
druhnom i druhom:
hm. Robertowi Mogiełce HR - 1 Gdański Hufiec Harcerzy ,,W.I D.M.O” - za wsparcie
w kontaktach z władzami miasta i Kurią Metropolitalną Gdańską,
hm. Adamowi Niemkiewiczowi HR - Związek Drużyn ,,Morena” za pomoc finansową,
rzeczową, logistyczną, wsparcie przy kontaktach z władzami miasta i województwa,
phm. Aleksandrze Białeckiej - Gdyńsko -Sopocki Hufiec Harcerek ,,Przylądek” - za
pracę przy obsłudze PR Zjazdu,
phm. Małgorzacie Kaczmarek HR -1 Gdański Hufie Harcerek ,,Więźba” - za pracę przy
obsłudze PR Zjazdu,
phm. Annie Sutkowskiej HR - Gdyńsko-Sopocki Hufiec Harcerek ,,Przylądek” – za pracę
przy obsłudze PR Zjazdu,
pwd. Zofii Giruckiej wędr. - Gdyńsko-Sopocki Hufiec Harcerek ,,Przylądek” – za pracę
i koordynowanie aprowizacji Zjazdu,
pwd. Annie Pokorskiej wędr.– Gdyńsko-Sopocki Hufiec Harcerek ,,Przylądek” – za pracę
przy aprowizacji Zjazdu,
pwd .Agnieszce Rezmer wędr. - Wejherowsko Rumski Związek Drużyn ,,Źdźbło”- za
pracę w biurze Zjazdu,
pwd. Jagodzie Szymańskiej wędr.- 1 Gdyński Hufiec Harcerek ,,Przystań” - za pracę w
biurze Zjazdu,
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HO. Bartłomiejowi Czajkowskiemu - 1 Gdański Hufiec Harcerzy ,,W.I D.M.O” - za pracę
w służbie porządkowej,
HO Patrykowi Kołodziejskiemu - Wejherowski Hufiec Harcerzy - za pracę w służbie
porządkowej,
HO Mateuszowi Piernikarczykowi - Gdyński Hufiec Harcerzy ,,Pasieka” - za -nadzór nad
służbą porządkową,
sam. Natalii Filbrandt - 1 Gdyński Hufiec Harcerek ,,Przystań” - za pracę w biurze
Zjazdu,
sam. Jagodzie Lis - 3 Gdański Hufiec Harcerek ,,Magnis” – za pracę przy aprowizacji
Zjazdu,
ćw. Bernardowi Kiedrowiczowi - 1 Gdański Hufiec Harcerzy ,,W.I D.M.O”- za pracę przy
aprowizacji Zjazdu,
ćw. Mikołajowi Magnuszewskiemu - 1 Gdański Hufiec Harcerzy ,,W.I D.M.O” - za pracę
w służbie porządkowej,
ćw. Maciejowi Orłowskiemu - 1 Gdański Hufiec Harcerzy ,,W.I D.M.O” - za pracę w
służbie porządkowej,
ćw. Piotrowi Łukowiczowi - Wejherowski Hufiec Harcerzy - za pracę w służbie
porządkowej,
ćw. Kacprowi Przybyłowiczowi - 1 Gdański Hufiec Harcerzy ,,W.I D.M.O” – za
zapewnienie technicznej obsługi Zjazdu,
wyw. Patrykowi Przybyłowiczowi 1 Gdański Hufiec Harcerzy ,,W.I D.M.O” – za
zapewnienie technicznej obsługi Zjazdu,
wyw. Karolowi Gonia - 1 Gdański Hufiec Harcerzy ,,W.I D.M.O” - za pracę w służbie
porządkowej,
wyw. Pawłowi Sawiczowi - 1 Gdański Hufiec Harcerzy ,,W.I D.M.O” - za pracę w służbie
porządkowej,
mł. Dariuszowi Jankowskiemu - 1 Gdański Hufiec Harcerzy ,,W.I D.M.O” - za pracę w
służbie porządkowej.
3.3. Dziękuję druhnie phm. Annie Malinowskiej (Mazowiecka Chorągiew Harcerek) za
zaangażowanie i pracę przy przygotowaniu sprawozdań i prezentacji na Zjazd.
3.4. Dziękuję druhowi phm. Pawłowi Korzeneckiemu (Pomorska Chorągiew Harcerzy) za
zorganizowanie w ramach obchodów Jubileuszu 25-lecia ZHR konferencji historycznej
pt. „Pierwsza dekada ZHR”, która odbyła się w sobotę 5 kwietnia 2014r. w Gdańsku.
4. Okręgi
4.1. Podaję do wiadomości, że w dniu 6 kwietnia 2014 r. Naczelnictwo ZHR zatwierdziło
na funkcjach Przewodniczącego Zarządu Okręgu Pomorskiego hm. Artura Nowaka oraz
Skarbnika Zarządu Okręgu Pomorskiego hm. Joannę Tumasz.
5. Szyszki Wędrownicze
5.1. Nawiązując do tradycji wędrowniczej utrwalonej przez wędrowników Chorągwi
Brytyjskiej Związku Harcerstwa Polskiego działającego poza granicami Kraju, na podstawie
odbytej próby i pozytywnej oceny Komendy XLII Złazu Wędrowników "Młody Las"
odbywającego się w dniach. 12 - 16 kwietnia 2014 r. w Holly Barn w Anglii przyznaję
prawo do noszenia odznaczenia srebrnej szyszki wędrowniczej druhowi Naczelnikowi
hm. Sebastianowi Grochali.
Czuwaj!
Przewodnicząca ZHR

/-/ hm. Ewa Borkowska-Pastwa HR
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