Przewodnicząca ZHR
21 sierpnia 2013 r.
Rozkaz L. 8/2013
Druhny i Druhowie!
.
Jak co roku Sierpniowe rocznice i święta przypominają nam o tym czym jest miłość Ojczyzny,
gotowość do walki w jej obronie i oddania dla niej życia. Czcimy bohaterów Powstania
Warszawskiego starając się oddać hołd tym, którzy w tamte sierpniowe dni stanęli do walki i przez
kolejne 63 dni starali się przywrócić Polakom godność, nadzieję i wolność.
Czując się spadkobiercami tamtych bohaterów odpowiedzialnymi za zachowanie w pamięci
ich czynów uczestniczyliśmy w uroczystościach na warszawskich Powązkach w godzinie „W”, na
Kopcu Powstania Warszawskiego, w miejscach upamiętniających Powstanie Warszawskie w naszych
miejscowościach oraz wspominaliśmy tamte wydarzenia na naszych obozach i wędrówkach. Dziękuję
Wam za to świadectwo przywiązania do tradycji szaroszeregowej, za służbę przy sztandarach
odchodzących powstańców, za warty w miejscach uświęconych ich krwią.
Proszę wszystkich, aby przyszłoroczne obchody 70 rocznicy Powstania Warszawskiego
uczynić świętem dla ostatnich bohaterów Powstania Warszawskiego , a w pracy naszych drużyn i
środowisk szczególnie podkreślać nasze trwanie na „straży pamięci” o tamtych dniach i bohaterach.
Stańmy godnie na miarę Ich tęsknot o „Szaroszeregowym pojutrzu”.
Idąc „naprzód i ciągle pnąc się wzwyż”, wykorzystując zdobycze współczesności nie możemy
zapominać o tych co przed nami ginęli za Polskę i dla niej starali się poświęcić wszystko.
Jesteśmy po nich następni w sztafecie pokoleń, mamy zaszczyt i obowiązek przechowywać
pamięć i szacunek dla nich i przekazywać je naszym młodszym druhnom i druhom.
W te sierpniowe dni Błogosławiony phm Stefan Frelichowski „Wicek” prowadził wielu z nas
podczas pielgrzymki do Jasnogórskiej Pani, w trakcie Zlotu w Toruniu, był wśród nas przy
obozowych ogniskach i skłaniał do refleksji nad naszym przywiązaniem do Boga i takich wartości jak
patriotyzm, wierność, uczciwość, solidarność i poświęcenie.
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1. Naczelnictwo
1.1. Powołuję Archiwistę ZHR hm. Ewę Ciosek – Mazowiecka Chorągiew Harcerek.
1.2. Powołuję Pełnomocnika Naczelnictwa ds. 1% phm. Ewę Macherę - KujawskoPomorskie Namiestnictwo Harcerek.
1.3 Powołuję Pełnomocnika Naczelnictwa ds. Akcji Paczka phm. Tomasza
Górnickiego - Mazowiecka Chorągiew Harcerzy.
1.4. Powołuję Pełnomocnika Naczelnictwa ds. obchodów 25-lecia ZHR phm.
Przemysława Stawickiego – Wielkopolska Chorągiew Harcerzy.

2. Regulaminy
2.1. Informuję, że Naczelnictwo w dniu 8 sierpnia 2013 r. podjęło Uchwałę 270/1
w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Biura Naczelnictwa ZHR”.
Uchwała wraz z Regulaminem stanowią załączniki do rozkazu.

3. Krzyż Honorowy ZHR
3.1. Na wniosek Kapituły Krzyża Honorowego ZHR z dniem 15 sierpnia 2013 r. w
rocznicę Zawierzenia ZHR Matce Bożej nadaję Krzyż Honorowy SEMPER FIDELIS
ks. hm. Krzysztofowi Bojko wybitnemu instruktorowi związanemu z „Harcerstwem
Niepokornym”, a następnie z ZHR-em od momentu jego powstania, duszpasterzowi
będącemu zawsze blisko swoich harcerzy, pierwszemu kapelanowi Naczelnemu ZHR,
człowiekowi pięknie łączącemu służbę Bogu ze służbą człowiekowi, któremu
zawdzięczamy przypomnienie i popularyzowanie postaci bł. Stefana Wincentego
Frelichowskiego, proboszczowi parafii w Białej na Dolnym w diecezji legnickiej.

4.Pochwały i podziękowania
4.1. Za zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie Międzynarodowego
Zlotu Harcerzy i Skautów „Wicek 2013” udzielam .pochwały Druhnom i Druhom:
hm. Bogusławie Pasiece-Butkiewicz - Kujawsko-Pomorskie Namiestnictwo Harcerek
hm. Małgorzacie Bronce - Kujawsko-Pomorskie Namiestnictwo Harcerek
hm. Witoldowi Szady – Kujawsko-Pomorska Chorągiew Harcerzy
ks. hm. Kazimierzowi Chudzickiemu – Pomorska Chorągiew Harcerzy
phm. Ewie Macherze - Kujawsko-Pomorskie Namiestnictwo Harcerek
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phm. Weronice Pomin - Wielkopolska Chorągiew Harcerek
phm. Joannie Jankowskiej - Kujawsko-Pomorskie Namiestnictwo Harcerek
phm. Robertowi Gębarze- Kujawsko-Pomorska Chorągiew Harcerzy
phm. Łukaszowi Małeckiemu – Kujawsko-Pomorska Chorągiew Harcerzy
4.2. Serdecznie dziękuję za pomoc przy przygotowaniu i obsłudze Zlotu „Wicek
2013” Druhom: Krystianowi Makowskiemu i Robertowi Sawickiemu (KujawskoPomorska Chorągiew Harcerzy).

4.3. Dziękuję za zaangażowanie w przygotowanie i godne reprezentowanie ZHR
podczas Zlotu „Wicek 2013 ” harcerkom i harcerzom, instruktorkom i
instruktorom ze środowiska bydgoskiego, ciechocińskiego, inowrocławskiego i
toruńskiego ZHR.
Czuwaj !
Przewodnicząca ZHR

/-/ hm. Ewa Borkowska-Pastwa HR
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