Przewodnicząca ZHR
22 marca 2015 roku
„Powiedzcie mojej babci, że
zachowałam się, jak trzeba”
Danuta Siedzikówna „Inka”

Rozkaz L. 3/2015
Druhny i druhowie,
co to znaczy zachować się „jak trzeba”?
To pytanie wciąż powraca do mnie od kiedy 1 marca br., z okazji Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych uczestniczyłam w uroczystości wręczenia not
identyfikacyjnych członkom rodzin ofiar terroru komunistycznego (w tym między innymi
rodzinie Danuty Siedzikówny „Inki”) organizowanej przez Kancelarię Prezydenta
wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej.
Czy zachowaniem się „jak trzeba” jest nasza obecność tego dnia tam gdzie czczono pamięć
żołnierzy wyklętych, udział w uroczystościach w wielu miejscach w Polsce, czy biegach
„Tropem Wilczym”?
Czy jest nim codzienne reagowanie na sytuacje, w których dzieje się zło, na ulicy, w szkole
w pracy, w domu, na portalu społecznościowym, w Twoim środowisku?
A może „nie przymykanie oczu” na postawy nieszczerości, cwaniactwa, nieuczciwości,
kłamstwa, bylejakości także w naszym harcerskim życiu?
Czy może nie zachowuję się „jak trzeba” kiedy pozwalam, aby kaleczono polski język
wulgaryzmami i obrażano innych słowem, pogardliwym zachowaniem, brakiem
szacunku, bezpodstawnym oskarżeniem?
Czy moje „braterstwo”, moja służba, sumienne wykonywanie obowiązków, moja „szczera
wola” jest „jak trzeba”?
Łatwo się w dzisiejszych czasach ocenia innych, łatwo feruje wyroki.
Trudniej wymagać od siebie, trudniej stawać w prawdzie, trudniej stać na straży wartości
i prawdy.
Jesteśmy w harcerstwie między innymi po to, aby pokonywać trudności i coraz wyżej
stawiać poprzeczkę więc wierzę, że Ty wiesz tak samo jak ja, że walkę o to, aby „zachować
się jak trzeba” toczymy codziennie słowem i czynem.
Niech nigdy nie zabraknie nam zapału w tej walce.
Biuro N ac zel nic tw a ZHR
00-589 W a rsza w a, ul. L i tew ska 11/ 13; te l. / f a x: (22) 629 12 39;
e-ma i l: na c zelni c tw o@zhr. p l, w w w .zhr.pl

1. Naczelnictwo
1.1. Podaję do wiadomości, że w związku ze złożoną rezygnacją, z dniem 21 marca 2015
roku hm. Sebastian Grochala przestał pełnić funkcję Naczelnika Harcerzy.
1.2. Informuję, że zgodnie z § 18 pkt. 3 lit. c Statutu ZHR, wybór nowego Naczelnika
Harcerzy nastąpi na posiedzeniu Rady Naczelnej w dniu 18 kwietnia 2015 roku.
1.3. Na podstawie § 20 pkt. 3 lit. f Statutu ZHR, do dnia wyboru nowego Naczelnika Harcerzy
do kierowania bieżącymi pracami Organizacji Harcerzy i Głównej Kwatery Harcerzy
wyznaczam Wicenaczelnika hm. Piotra Wiśniocha.
2. Komisja Rewizyjna Związku
2.1. Informuję, że uchwałą nr 2/XIV/2015 z dnia 11 marca 2015 roku Komisja Rewizyjna
Związku uchwaliła nowy Regulamin Komisji Rewizyjnej Okręgu, który wchodzi w życie
z dniem 1 kwietnia 2015 roku.
Regulamin Komisji Rewizyjnej Okręgu stanowi załącznik nr 1 do rozkazu.
3. Rada Naczelna
3.1. Informuję, że Rada Naczelna, na posiedzeniu w dniach 21-22 marca 2015 roku
Uchwałą 123/1 wybrała na członkinię Rady Naczelnej hm. Małgorzatę Siergiej (Pomorska
Chorągiew Harcerek).
3.2. Informuję, że Rada Naczelna na posiedzeniu w dniach 21-22 marca 2015 roku
Uchwałą 122/2 przyjęła nowy Regulamin Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego (HOPR).
Regulamin HOPR stanowi załącznik nr 2 do rozkazu.
4. HOPR
4.1. Powołuję na funkcję Komendanta Głównego Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego (HOPR) hm. Adama Niemkiewicza (Pomorska Chorągiew Harcerzy).
5. Rada Duszpasterska
5.1. Na własną prośbę, zwalniam z funkcji Sekretarza Rady Duszpasterskiej
pwd. Agnieszkę Chorabik (Pomorska Chorągiew Harcerek).
5.2. Powołuję na funkcję Sekretarza Rady Duszpasterskiej pwd. Alicję Mazurek
(Mazowiecka Chorągiew Harcerek).
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6. Jubileusz 25-lecia ZHR
6.1. Zwalniam z funkcji Pełnomocnika Naczelnictwa ds. obchodów 25-lecia ZHR
phm. Przemysława Stawickiego (Wielkopolska Chorągiew Harcerzy), dziękując mu
za zaangażowanie i koordynację działań ZHR związanych z Jubileuszem.
7. Porozumienie z Instytutem Pamięci Narodowej
7.1. Informuję, że w dniu 11 marca 2015 roku odbyła się uroczystość podpisania
porozumienia między Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej i Instytutem Pamięci
Narodowej, dotyczącego współpracy w zakresie upowszechniania wiedzy o najnowszej
historii Polski w oparciu o CENTRUM EDUKACJI HISTORYCZNEJ „LATARNIA” imienia
prof. hm. RP Tomasza Strzembosza.
8. Spotkanie w Kancelarii Prezydenta z okazji Dnia Myśli Braterskiej
8.1. Informuję, że w dniu 23 lutego 2015 roku, podczas spotkania z okazji Dnia Myśli
Braterskiej harcmistrzyń i harcmistrzów wszystkich organizacji harcerskich
z Protektorem – Prezydentem RP, reprezentację ZHR stanowili:
hm. Renata Adrian-Cieślak (Wiceprzewodnicząca ZHR - Wielkopolska Chorągiew
Harcerek),
hm. Katarzyna Bieroń (Naczelniczka Harcerek - Małopolska Chorągiew Harcerek),
hm. Ewa Borkowska-Pastwa (Przewodnicząca ZHR - Pomorska Chorągiew Harcerek),
hm. Alicja Dziewanowska (członkini Naczelnictwa - Mazowiecka Chorągiew Harcerek),
hm. Izabela Glesmer (Komisarz Zagraniczny- Podkarpacka Chorągiew Harcerek),
hm. Estera Klima (Małopolska Chorągiew Harcerek),
hm. Magdalena Leczkowska (Mazowiecka Chorągiew Harcerek),
hm. Anna Malinowska(Rzecznik Prasowy ZHR - Mazowiecka Chorągiew Harcerek),
hm. Agnieszka Maliszak (Dolnośląska Chorągiew Harcerek),
hm. Agnieszka Miętus (Mazowiecka Chorągiew Harcerek),
hm. Dominika Misiak (Mazowiecka Chorągiew Harcerek),
hm. Ewa Motylewska (Wielkopolska Chorągiew Harcerek),
hm. Ewa Praczyk (Wielkopolska Chorągiew Harcerek),
hm. Hanna Tucznio (Małopolska Chorągiew Harcerek),
hm. Maria Szymankiewicz (Łódzka Chorągiew Harcerek),
hm. Małgorzata Wczelik (Małopolska Chorągiew Harcerek),
hm. Przemysław Chabros (Północno-Zachodnia Chorągiew Harcerzy),
hm. Piotr Homa (Górnośląska Chorągiew Harcerzy),
hm. Grzegorz Karczmarczyk (Skarbnik ZHR - Mazowiecka Chorągiew Harcerzy),
hm. Konrad Miętus (Mazowiecka Chorągiew Harcerzy),
hm. Jan Paweł Pastwa (Mazowiecka Chorągiew Harcerzy),
hm. Paweł Szymankiewicz (Łódzka Chorągiew Harcerzy),
hm. Wiesław Turzański (Sekretarz Generalny ZHR - Mazowiecka Chorągiew Harcerzy).
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9. Podziękowania
9.1. Dziękuję hm. Annie Malinowskiej za zaangażowanie w pracach przy tworzeniu
i uwspólnianiu prezentacji dotyczących specyfiki organizacji harcerskich oraz
przedstawienie programu oraz działań Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej podczas
spotkania w Kancelarii Prezydenta w dniu 23 lutego 2015 roku.
9.2. Za zapewnienie strony organizacyjnej posiedzenia Rady Naczelnej, odbywającego się
w Gdańsku w dniach 21-22 marca 2015 roku, składam podziękowania hm. Arturowi
Nowakowi - Przewodniczącemu Zarządu Okręgu Pomorskiego ZHR, a także hm. Adamowi
Niemkiewiczowi i hm. Mariuszowi Ossowskiemu oraz za posługę kapłańską księdzu
hm. Robertowi Mogiełce.
Czuwaj!
Przewodnicząca ZHR
/-/ hm. Ewa Borkowska-Pastwa HR
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