Przewodnicząca ZHR
Warszawa, 18 marca 2014 r.
Rozkaz L. 4/2014
„ Chciałbym bardzo podkreślić to, co tak silnie wpajał w nas Rudy.
Życie jest tylko wtedy coś warte i tylko wtedy daje radość, jeśli jest
służbą. Formy służby mogą być zmienne i ciągle dostosowane do
potrzeb życia. Raz to będzie Mały Sabotaż, innym razem dywersja,
kiedy indziej praca w organizacji społecznej lub prowadzenie
kompletu samokształceniowego. Formy służby muszą być zmienne,
jej istota pozostanie zawsze nienaruszona. Istota ta polega na
odsunięcie siebie i swojej osoby na dalszy plan, wysunięciu na plan
pierwszy idei i gromady”
Aleksander Kamiński „Kamienie na szaniec”

Druhny i Druhowie!
W ostatnich dniach po raz kolejny przeczytałam „Kamienie na szaniec” Aleksandra
Kamińskiego. Ta lektura, przeczytana od nowa po latach, uświadomiła mi jak wiele w tej
książce jest powiedziane o tym, czym jest harcerstwo. Prawdy o tym czego doświadczamy w
naszych harcerskich środowiskach: poczucia wspólnoty, podejmowania wyzwań,
pokonywania słabości, doskonalenia się, służby dla innych. W tej opowieści o Alku, Rudym i
Zośce widać jak bardzo życie tych bohaterów ukształtowała idea harcerska, Prawo i
Przyrzeczenie Harcerskie. W ich życiu wiele znaczyła nie tylko odpowiedzialność, rzetelność,
punktualność, przyjaźń i poświęcenie, służba dla Ojczyzny i dla innych, szacunek dla rodziców
i przełożonych, autorytet starszych, ale także radość i pogoda ducha oraz świadoma praca nad
sobą. Mimo okrucieństwa wojny i niebezpieczeństw, jakie przynosił każdy jej dzień, oni chcieli
i potrafili marzyć, zastanawiać się nad „pojutrzem”, planować swoją przyszłość, dyskutować o
sprawach najważniejszych, uczyć się i rozwijać.
Wczytanie się w opowieść Kamińskiego prowokuje do zadawania pytań:
Czy w naszym życiu Prawo Harcerskie także wyznacza azymut działania?
Czy chcemy i umiemy rozmawiać o sprawach trudnych, planować naszą przyszłość,
podejmować wyzwania?
Czy dziś my możemy i chcemy czuć się następcami bohaterów z Szarych Szeregów?
Czy mamy autorytety, czy chcemy wsłuchiwać się w ich głosy?
Czy potrafilibyśmy zachować się „jak trzeba” w momencie próby?
Czy nasze braterstwo i przyjaźń przeszłyby dziś próbę tak jak w przypadku Alka, Zośki i
Rudego?
Dobrze się składa, że wracamy do lektury w przededniu kolejnej rocznicy Akcji pod
Arsenałem i na wielu zbiórkach z tej okazji przypomnimy sobie tamte wydarzenia.
Tych, którzy nie będą mogli być w Warszawie na Długiej w najbliższych dniach, zachęcam
gorąco do udziału w Zlocie „Jutro Powstanie” z okazji 70 rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego, który odbędzie się latem. Dla uczczenia bohaterów Szarych Szeregów
powinniśmy wtedy być razem.
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1. Naczelnictwo
1.1. Powołuję Pełnomocnika Naczelnictwa ds. akcji pomocy dla Ukrainy – phm. Jacka
Kowalskiego (Północno-Zachodnia Chorągiew Harcerzy).
1.2. Powołuję Sztab obchodów 70 rocznicy Powstania Warszawskiego w składzie:
Komendant hm. Grzegorz Karczmarczyk (Mazowiecka Chorągiew Harcerzy),
Członkowie: hm. Alicja Dziewanowska (Mazowiecka Chorągiew Harcerek) i hm. Andrzej
Jaworski (Mazowiecka Chorągiew Harcerzy).
Informuję, że w ramach obchodów tej rocznicy w dniach 31 lipca- 3 sierpnia 2014 r. odbędzie
się w Warszawie Zlot ZHR „Jutro Powstanie” (szczegółowe informacje na stronie
jutropowstanie.zhr.pl).
1.3. Informuję, że Naczelnictwo uchwalą 279/1 z dnia 16 marca 2014r. zatwierdziło System
Identyfikacji Wizualnej ZHR (SIW ZHR) zawierający aktualne i wiążące reguły, które powinny
być stosowane w przygotowaniu materiałów graficznych ZHR. Wdrożenie SIW powierzam
phm. Annie Malinowskiej (Mazowiecka Chorągiew Harcerek).
2. Okręgi
2.1. Podaję do wiadomości, że Naczelnictwo w dniu 16 marca 2014 r. zatwierdziło na
funkcjach:
- Przewodniczącego Zarządu Okręgu Dolnośląskiego hm. Mateusza Surowskiego oraz
Skarbnika Zarządu Okręgu Dolnośląskiego phm. Grzegorza Majchera.
- Przewodniczącego Zarządu Okręgu Lubelskiego pwd. Karola Wojtaszka oraz Skarbnika
Zarządu Okręgu Lubelskiego pwd. Katarzynę Ruszniak.
- Przewodniczącej Zarządu Okręgu Łódzkiego phm. Monikę Jaskułę oraz Skarbnika Zarządu
Okręgu Łódzkiego Annę Dębińską.
- Przewodniczącej Zarządu Okręgu Północno-Zachodniego hm. Joannę Fenrych-Smolińską
oraz funkcji Skarbnika Zarządu Okręgu Północno-Zachodniego pwd. Macieja Szypę.
- Przewodniczącej Zarządu Okręgu Wielkopolskiego phm. Barbarę Kubiak oraz Skarbnika
Zarządu Okręgu Wielkopolskiego phm. Paulinę Skorupską.
2.2. Podaję do wiadomości, że Naczelnictwo w dniu 18 marca 2014 r. zatwierdziło na
funkcjach:
- Przewodniczącej Zarządu Okręgu Kujawsko-Pomorskiego hm. Bogusławę PasiekęButkiewicz oraz Skarbnika Zarządu Okręgu Kujawsko-Pomorskiego hm. Katarzynę Susarską.
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3. Krzyż Honorowy ZHR
Na wniosek Kapituły Krzyża Honorowego ZHR z dniem 18 marca 2014 r. nadaję pośmiertnie
Krzyż Honorowy PRO AMICUS phm. Tymoteuszowi Duchowskiemu ps. „Motek”, harcerzowi
Szarych Szeregów, który podczas Powstania Warszawskiego w plutonie 227 „Żyrafa” na
Żoliborzu służył jako łącznik kanałowy na trasie Żoliborz-Śródmieście, za co został
odznaczony Krzyżem Walecznych.
Druh „Motek” był przyjacielem kolejnych pokoleń harcerek i harcerzy ZHR.
4. Podziękowania
4.1. Składam podziękowania Pełnomocnikowi Naczelnictwa ds. obchodów 25-lecia ZHR
phm. Przemysławowi Stawickiemu (Wielkopolska Chorągiew Harcerzy) oraz Sekretarzowi
Generalnemu hm. Wiesławowi Turzańskiemu za przygotowanie i przeprowadzenie spotkania
członków założycieli ZHR w dniu 22.02.2014 r. w Warszawie.
4.2. Składam podziękowania Sekretarzowi Generalnemu hm. Wiesławowi Turzańskiemu oraz
Rzeczniczce Prasowej phm. Annie Malinowskiej, a także szefowej Wydziału Komunikacji przy
Naczelnictwie hm. Magdalenie Masiak za zaangażowanie w działaniach na rzecz zachowania
pamięci bohaterów opowieści Aleksandra Kamińskiego ”Kamienie na szaniec”.
4.3. Składam podziękowania phm. Annie Malinowskiej (Mazowiecka Chorągiew Harcerek)
oraz hm. Renacie Adrian-Cieślak (Wielkopolska Chorągiew Harcerek) za zaangażowanie w
prace nad przygotowaniem Systemu Identyfikacji Wizualnej ZHR.
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/-/ hm. Ewa Borkowska-Pastwa HR
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