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Rozkaz L. 7/2013
Druhny i Druhowie!
„Obóz jest podstawową rzeczą w prowadzeniu drużyny. Ale obóz musi być pełen
pracowitości a nie szkołą bezcelowego leniuchowania…”
„Otwarta, świeża atmosfera i koleżeństwo, wyrobione przez stałe ogniska, stwarzają
najlepszy nastrój wśród chłopców i dają drużynowemu okazję daleko lepszą, niż
jakakolwiek inna do ujęcia mocno swoich chłopców i wywarcia na nich osobistego
wpływu.”
„Wskazówki dla skautmistrzów” Robert Baden-Powell
Czytając książki: Antoniego Wasilewskiego „Pod Totemem słońca” opisującą
przedwojenny obóz Czarnej Trzynastki Wileńskiej, „Czarne stopy” Seweryny
Szmaglewskiej o obozie harcerskim krótko po wojnie, czy bardziej współczesne
opowieści Pawła Wieczorka „Zielone straszydło” albo „Pięć zielonych” o obozach
Harcerstwa Niepokornego, nie sposób zaprzeczyć tezie BI-PI, że obóz jest
najważniejszym wydarzaniem w życiu drużyny, sprawdzianem dzielności, braterstwa,
wyrobienia harcerskiego, przywiązania do przyrody, zaradności, samodzielności i
wytrwałości.
Znów na obozach kolejne pokolenia harcerek i harcerzy przeżywają swoje przygody,
pierwsze warty, podchody, stawiają prycze i uczą się puszczaństwa. Bez rodziców, bez
komórek, bez komputerów, ale za to w promieniach słońca albo w strugach deszczu
przechodzą harcerski chrzest, zdobywają kolejne sprawności i stopnie, wsłuchując się w
obozowe gawędy wkraczają w kolejne kręgi wtajemniczenia.
Te kilka tygodni w lesie może dać harcerce i harcerzowi więcej niż kilkadziesiąt zbiórek
w ciągu roku harcerskiego.
Wykorzystujcie ten darowany Wam czas, nie zapominając o tym, że rodzice (nasi
najwięksi sojusznicy w wychowaniu młodych) powierzyli Wam swój największy skarb,
własne dzieci. Musicie zawsze dbać o bezpieczeństwo harcerek i harcerzy, z rozwagą
(szanując ”głos przyrody” i rozpoznając warunki pogodowe) budzić w nich ciekawość i
chęć poszukiwania „puszczy i przygody” oraz wzmacniać atmosferę przyjaźni i
zrozumienia.
Piszcie nowe opowieści o lesie, o ludziach, o Prawie, o prawdzie, o wierze, o służbie, o
historii, o wolności, o radości, o wędrówkach, o przyjaźni, o sile i słabości, o … Was.
Zbierajcie te Wasze obozowe przygody, bo jest to bagaż doświadczeń nie tylko na
kolejne lata w drużynie, ale na całe życie…
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1. Naczelnictwo
1.1. Informuję, że uchwałą nr 115/2 z dnia 29 czerwca 2013 r. Rada Naczelna
powołała hm. Karola Siergieja na funkcję Wiceprzewodniczącego ZHR.
1.2. Informuję, że uchwałą nr 115/3 z dnia 29 czerwca 2013 r. Rada Naczelna
powołała hm. Renatę Adrian-Cieślak na Członka Naczelnictwa.
1.3. Powołuję osoby odpowiedzialne w Naczelnictwie za Akcję Letnią 2013:
- w miesiącu lipcu – Wiceprzewodniczący hm. Karol Siergiej,
- w miesiącu sierpniu – Wiceprzewodnicząca hm. Urszula Kret.
1.4. Powołuję Pełnomocnika Naczelnictwa ds. Dnia Papieskiego 2013 ks. hm.
Kazimierza Chudzickiego SDB .

2. Rada Naczelna
2. 1. Informuję, że Rada Naczelna uchwałą 115/1 z dnia 29 czerwca 2013 roku
przyjęła sprawozdanie finansowe za rok 2012.
2.2. Informuję, że Rada Naczelna uchwałą 115/4 z dnia 29 czerwca 2013 roku
przyjęła rezygnację z członkostwa w Radzie Naczelnej hm. Renaty Adrian-Cieślak.
2.3. Informuję, że Rada Naczelna uchwałą nr 115/5 z dnia 29 czerwca2013
dokonała interpretacji Statutu ZHR w odniesieniu do podległości służbowej
członków władz ZHR.
Uchwała stanowi załącznik do rozkazu.
2.4. Informuję, że Rada Naczelna uchwałą 115/6 z dnia 29 czerwca 2013 roku
przyjęła sprawozdanie Naczelnictwa, w tym Naczelniczki i Naczelnika za
pierwszy rok bieżącej kadencji.
3. Regulaminy
3.1. Informuję, że Naczelnictwo na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2013 r.
podjęło Uchwałę 269/1 w sprawie zatwierdzenia „Zasad przyznawania odznaki
„ZHR – Rodzicom””.
Uchwała stanowi załącznik do rozkazu.
4. Mianowania
4.1. Mianuję Komendę XXXI Pielgrzymki Harcerskiej na Jasną Górę w składzie:
Komendant Pielgrzymki: ks. phm. Krzysztof Bytomski
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Kapelan Pielgrzymki: ks. phm. Piotr Kępa SDB
Z-ca Komendanta ds. programowych i organizacyjnych: hm. Agnieszka Gałka
Z-ca Komendanta ds. Sympozjum o Rodzicielstwie: hm. Małgorzata Bryksa-Godzisz.
5. Zwolnienia
5.1. Zwalniam z funkcji Komendantki Zlotu Harcerskich Małżeństw, który odbył
się w Zakopanem w 100-lecie ślubu Olgi i Andrzeja Małkowskich -hm. Małgorzatę
Bryksę –Godzisz.
5.2. W związku z powołaniem hm. Renaty Adrian-Cieślak do składu Naczelnictwa
zwalniam phm. Andrzeja Smolińskiego z funkcji Pełnomocnika Naczelnictwa i
pełnienia obowiązków członka Naczelnictwa.
6. Podziękowania
6.1. Dziękuję Komendzie Zlotu Harcerskich Małżeństw w składzie: hm.
Małgorzata Bryksa-Godzisz, phm Agnieszka Miętus, phm. Sylwia Idzi za
przeprowadzenie ambitnego programu i „rodzinną” atmosferę podczas Zlotu.
6.2. Dziękuję dh młodzikowi Julianowi Nowakowi z 169 Warszawskiej DHy
„Rycerze” za przygotowanie mapy obozów na stronę zhr.pl.
6.3. Wyrażam gorące podziękowanie hm. Monice Kobus –Skarbnikowi ZHR za
sprawne i terminowe przygotowanie sprawozdania finansowego za rok 2012
oraz za ogromne zaangażowanie w „czuwaniu” nad finansami ZHR.

Czuwaj !
Przewodnicząca ZHR
/-/ hm. Ewa Borkowska-Pastwa HR
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