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Biuro Naczelnictwa ZHR

Warszawa, 15 marca 2010 r.
PRZEWODNICZ¥CY
ZWI¥ZKU HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ
Rozkaz L. 3/2010

Szanowne Druhny, Szanowni Druhowie!

Chcia³bym prosiæ Was, abyœmy oderwali siê na chwilê od bie¿¹cych spraw, którymi obsypuje
nas harcerska, zawodowa, czy prywatna codziennoœæ. Proszê Was o to nie bez przyczyny, bowiem chcia³bym, abyœmy uczcili chwil¹ zadumy i modlitwy wojenne ofiary sowieckiego komunizmu. To w³aœnie
w marcu 70 lat temu bezduszni zbrodniarze podjêli decyzjê o wymordowaniu tysiêcy polskich oficerów. Miejscem najbardziej znanym, symbolem tej zbrodni jest Katyñ. Nazwa zakazana w czasach
PRL, systemowo zak³amywana i wyrywana ze s³ownika polskiej historii, ale nigdy nie wyrwana z polskiej duszy. S³owo, które przekazywane w rodzinnej tradycji budzi³o zarazem smutek, rozpacz po stracie bliskich, ale jednoczeœnie by³o ziarnem oporu.

Dzisiaj nie tylko mo¿emy i powinniœmy wspominaæ, ale tak¿e mamy obowi¹zek uœwiadamiaæ
sobie i innym jak wielk¹ wyrwê w naszym narodowym rozwoju spowodowa³a zbrodnia katyñska, a
póŸniej jej tuszowanie, przeinaczanie i ukrywanie prawdy. I nie chodzi o wywo³ywanie pragnienia
zemsty, ale o to, by poznaæ i zrozumieæ oraz tworzyæ fundament do przebaczenia. Bo trzeba bêdzie
przebaczyæ, ale nie wolno zapomnieæ…

Proszê zatem wszystkie instruktorki i instruktorów, harcerki starsze i harcerzy starszych,
wêdrowniczki i wêdrowników oraz cz³onków wspó³dzia³aj¹cych, aby w dniu 13 kwietnia 2010 roku,
który jest Dniem Pamiêci Ofiar Zbrodni Katyñskiej, w miarê mo¿liwoœci za³o¿yli na ubrania widoczne
symbole naszej ¿a³oby. Niech umieszczone na czarnych podk³adkach instruktorskie lilijki, miniaturki
Krzy¿a Harcerskiego czy symboliczne guziki oficerskiego p³aszcza przypominaj¹ce te znalezione w
lesie katyñskim bêd¹ wyrazem naszej pamiêci, a jednoczeœnie potwierdzeniem, ¿e ofiara wiêzionych i
pomordowanych nie by³a daremn¹. W przypadku wystêpowania w tym dniu w mundurach organizacyjnych lub ze sztandarami zwi¹zkowymi proszê o umieszczenie na nich zwyczajowych symboli ¿a³oby.
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1. XI Zjazd ZHR
1.1. Powo³ujê Sztab XI Zjazdu ZHR w sk³adzie:
- Szef Sztabu XI Zjazdu - phm. Alicja Dziewanowska
- Kapelan XI Zjazdu - ks. hm Krzysztof Masiulanis - Kapelan Naczelny
- Szef Biura XI Zjazdu - Anna Kuflikowska - Dyrektor Biura Naczelnictwa

2. Spis ZHR
2.1. W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê terminem zakoñczenia Spisu ZHR za rok 2009, pragnê gor¹co podziêkowaæ Komisarzowi Spisowemu ZHR phm. Krzysztofowi Lisowi oraz pozosta³ym osobom zaanga¿owanym w zadania spisowe, w szczególnoœci w G³ównej Kwaterze Harcerek i G³ównej Kwaterze
Harcerzy oraz w KHS „Matrix” za w³o¿ony trud i wywi¹zanie siê z podjêtych obowi¹zków.
2.2. Zobowi¹zujê wszystkie instruktorki, instruktorów, a tak¿e jednostki organizacyjne ZHR, które z
ró¿nych przyczyn nie wype³ni³y jeszcze obowi¹zków spisowych, o jak najszybsze uzupe³nienie kart
instruktorskich oraz kart jednostek.

3. Delegacja ZHR na uroczystoœci w Katyniu
3.1. Niniejszym mianujê oficjaln¹ delegacjê ZHR na uroczystoœci w Katyniu upamiêtniaj¹ce 70.
Rocznicê Zbrodni Katyñskiej w sk³adzie:
• hm. Micha³ Butkiewicz – Przewodnicz¹cy ZHR, Kujawsko – Pomorska Chor¹giew Harcerzy
• hm. Jaros³aw B³oniarz – Wiceprzewodnicz¹cy ZHR, Mazowiecka Chor¹giew Harcerzy
• hm. Robert Kowalski – Mazowiecka Chor¹giew Harcerzy
• hm. Maria Magdoñ – Mazowiecka Chor¹giew Harcerek
• hm. Ewa Ciosek – Mazowiecka Chor¹giew Harcerek
• hm. Agata Wyroœlak – Mazowiecka Chor¹giew Harcerek
• hm. Halina Mikulska – Mazowiecka Chor¹giew Harcerek
• hm. Tomasz Wyroœlak – Mazowiecka Chor¹giew Harcerzy
• æw.Wojciech Sapiñski – Mazowiecka Chor¹giew Harcerzy

4. Regulaminy
4.1. Podajê do wiadomoœci, ¿e w dniu 22 lutego 2010 roku Naczelnictwo ZHR zatwierdzi³o Regulamin
Gromad Zuchów Organizacji Harcerzy ZHR. Regulamin zostanie opublikowany przez Naczelnika
Harcerzy ZHR.
Czuwaj!
Przewodnicz¹cy ZHR
hm. Micha³ Butkiewicz HR
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