Przewodnicząca ZHR
Warszawa, 15 lipca 2012 r.
Rozkaz L. 7/2012
Druhny i Druhowie!
Wakacyjne obozy, kolonie i kursy to czas próby. Czas sprawdzania siebie i własnej
sprawności, umiejętności radzenia sobie w różnych okolicznościach przyrody i różnych
miejscach, bez wsparcia technologii, do których jesteśmy na co dzień przyzwyczajeni.
Wakacje to okres wolności – nieograniczonej w przestrzeni i czasie, która może
wyzwalać najlepsze cechy (odkrywcy, zdobywcy, poszukiwacza), ale może też nieść
zagrożenia.
Wakacje to czas ładowania akumulatorów, poznawania i odkrywania nowych miejsc i
przyjaciół, budowania prawdziwych przyjaźni, wzmacnianych letnim słońcem,
obozowymi ogniskami, wspólnymi radościami i przygodami.
Wakacje to również czas pielgrzymek, nawrócenia, poszukiwań i odkrywania istoty
wiary i tajemnicy miłości. To czas świadectwa także wtedy kiedy bez mundurów
odpoczywamy lub pracujemy w Polsce czy zagranicą, spotykamy ludzi którzy nie znają i
nie rozumieją harcerstwa, których styl życia jest zupełnie inny.
Wakacje to czas pamięci (zwłaszcza w sierpniu) o tych co przed nami podążali w
sztafecie pokoleń, o tych którzy zginęli, o naszych korzeniach, o naszej historii i
tożsamości.
Wakacje to czas wyzwań – zdobywania kolejnej gwiazdki czy stopnia, przełamywania
własnych słabości i nawyków, stawiania sobie poprzeczki coraz wyżej i wkładania coraz
cięższej zbroi… To na obozach i koloniach najlepiej poznajemy się nawzajem,
doświadczamy prawdziwego braterstwa, nabywamy doświadczeń i podejmujemy służbę
dla innych
Wakacje to „chwila prawdy” o naszym harcerstwie, o naszej odpowiedzialności ,
powadze przy podejmowaniu zadań, wiarygodności naszych deklaracji i czynów,
gotowości bycia dla innych, umiejętności rzetelnej samooceny i wyciągania wniosków z
własnych błędów, rzetelności naszych rozliczeń, postępowania zgodnego z prawem i
przyrzeczeniem harcerskim.
Każdego dnia wakacji stajemy do kolejnej próby, której powinniśmy stawić czoła….
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1. Naczelnictwo
1.1.

Informuję, że Rada Naczelna na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2012 roku wybrała w
skład Naczelnictwa Związku hm. Karola Leszczyńskiego na funkcję Komisarza
Zagranicznego.

1.2.

Powołuję na Pełnomocnika Naczelnictwa ds. prawnych phm. Karola Siergieja.

1.3. Powołuję przy Naczelnictwie Wydział Komunikacji w składzie:
phm. Andrzej Smoliński
hm. Renata Adrian-Cieślak,
hm. Mariusz Ossowski
phm. Anna Kowalska
1.4. Powołuję przy Naczelnictwie Wydział Zagraniczny w składzie:
hm. Karol Leszczyński
hm. Izabela Glesmer
phm. Justyna Aarts
phm. Fililp Leonarski
phm. Tomasz Czubaty
1.5.

Powołuję hm. Monikę Kobus na Pełnomocnika Naczelnictwa ds. Ośrodka w Ząbiu.

1.6.

Powołuję phm. Andrzeja Karwana na funkcję Chorążego Sztandaru Związku.

2. Rada Naczelna
2.1. Informuję, że Rada Naczelna na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2012 roku wybrała na
funkcję Sekretarza Rady Naczelnej hm. Annę Wysocką.
2.2. Informuję, że Rada Naczelna na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2012 roku przyjęła
rezygnację z członkostwa w Radzie Naczelnej hm. Wiesława Turzańskiego.
2.3. Informuję, że Rada Naczelna na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2012 roku przyjęła
sprawozdanie finansowe za rok 2011.
2.4. Informuję, że Rada Naczelna na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2012 roku powołała
następujące Komisje RN oraz wybrała na przewodniczących:
Komisja Statutowo- Regulaminowa – przewodniczący hm. Maciej Karmoliński;
Komisja Finansowo-Gospodarcza – przewodniczący hm. Adam Niemkiewicz,
wiceprzewodnicząca hm. Barbara Brzewska;
Komisja ds. Komunikacji – przewodniczący hm Mariusz Ossowski, wiceprzewodnicząca
hm Magdalena Masiak;
Komisja ds. badania funkcjonowania Związku, reformy organizacyjnej oraz strategii –
przewodnicząca hm. Monika Sidor, wiceprzewodniczący hm. Marek Gajdziński.
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3. Sąd Harcerski
3.1. Informuję, że zgodnie z §6 pkt.2 Regulaminu Sądu Harcerskiego wybrani zostali:
- na funkcję Prezesa Sądu Harcerskiego hm. Krzysztof Woś;
- na funkcję Wiceprezesa Sądu Harcerskiego hm. Monika Jakubowska;
- na funkcję Sekretarza Sądu Harcerskiego hm. Ewa Gronkiewicz.
4. Akcja Letnia
4.1. Informuję, że Naczelnictwo w dniu 30 czerwca 2012 przyjęło Instrukcję
postępowania w sytuacji kryzysowej oraz medialnej sytuacji kryzysowej.
(Instrukcja stanowi załącznik do rozkazu)
4.2.

Powołuję osoby odpowiedzialne w Naczelnictwie za Akcję Letnią 2012:
- w miesiącu lipcu phm. Karola Siergieja,
- w miesiącu sierpniu hm. Urszulę Kret.
5. Sprostowanie :
5.1. Punkt 1.2 Rozkazu L6/2012 z dnia 15 czerwca 2012 r. powinien brzmieć:
Powołuję hm. Mariusza Chłopika na funkcję Pełnomocnika Naczelnictwa ds. Dnia
Papieskiego.

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