Warszawa, 31 marca 2020 roku

Rozkaz L5/2020
Druhny i Druhowie!
Doświadczenie, które dotyka współczesne pokolenia nie jest pierwszą tego rodzaju
katastrofą w dziejach. Sto lat temu epidemia grypy „hiszpanki” pochłonęła więcej ludzkich
istnień niż Wielka Wojna (jak nazywano I wojnę światową). Epidemia cholery zdziesiątkowała
podczas Powstania Listopadowego armię rosyjską. Ospa zawleczona do obu Ameryk przez
odkrywców i konkwistadorów odebrała życie ogromnej populacji rodzimej ludności.
Czternastowieczna „czarna śmierć” spustoszyła kraje Bliskiego Wschodu oraz środkową
i zachodnią Europę.
Nie piszę tego aby Was przestraszyć, ponieważ postęp higieny życia i medycyny, nauczył
nas już wiele – jak walczyć z tego rodzaju zagrożeniami.
Piszę, mając na uwadze trzy powody. Byśmy – zgodnie z Prawem Harcerskim –
podporządkowali się karnie wszelkim nakazom i ograniczeniom nałożonym przez władze
Rzeczypospolitej. Byśmy – zgodnie z Prawem Harcerskim – podjęli służbę na każdym możliwym
odcinku: w domu, w najbliższym sąsiedztwie, a najstarsi z nas w Pogotowiu Harcerek i
Harcerzy. Wreszcie, byśmy nie stracili tego czasu, bowiem jest to również doświadczenie,
które powinno być poświęcone budowaniu relacji rodzinnych, refleksji, nauce, lekturze, ale
też tworzeniu innego rodzaju więzi, za pomocą środków, których nie mieli sto lat temu nasi
przodkowie.
Czuwajcie więc!

1. Służba Instruktorska
1.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2019:
hm. Dominice Romanowicz - Naczelniczce Harcerek,
hm. Michałowi Markowiczowi - Naczelnikowi Harcerzy.
1.2. Dziękuję Druhnie Naczelniczce i Druhowi Naczelnikowi za służbę na powierzonych
funkcjach.
1.3. Informuję, że zgodnie z §5 ust 7 lit a) Regulaminu Służby Instruktorskiej, wyżej wymienieni
Druhna Naczelniczka i Druh Naczelnik, jako osoby pełniące funkcje we władzach naczelnych
ZHR, wpisani są z urzędu na listę instruktorek i instruktorów na rok 2020 .

2. Pogotowie Harcerek i Harcerzy ZHR
2.1. Odznaka Pogotowia Harcerek i Harcerzy ZHR
Na podstawie Uchwały Naczelnictwa ZHR 368/7 z dnia 28 marca 2020 r. zatwierdzam
Regulamin Odznaki Pogotowia Harcerek i Harcerzy ZHR. Regulamin stanowi załącznik do
rozkazu.
3. Naczelnictwo
3.1 Informuję, że Naczelnictwo ZHR uchwałą 368/1 z dnia 28 marca 2020 r. przedłużyło okres
wtrzymania bezpośrednich spotkań zastępów, drużyn i gromad do dnia 30 kwietnia 2020
roku włącznie.
3.2. Informuję, że Naczelnictwo ZHR uchwałą 368/2 z dnia 28 marca 2020 r. zatwierdziło
phm. Zofię Węgrzyn na funkcję Przewodniczącej Zarządu Okręgu Podkarpackiego oraz pwd.
Patryka Wesołowskiego na funkcję Skarbnika Zarządu Okręgu Podkarpackiego.

3.3. Informuję, że Naczelnictwo ZHR uchwałą 368/3 z dnia 28 marca 2020 r. zatwierdziło
hm. Alicję Rygier-Brzezińską na funkcję Przewodniczącej Zarządu Okręgu Mazowieckiego
oraz phm. Przemysława Lichnowskiego na funkcję Skarbnika Zarządu Okręgu
Mazowieckiego.

3.4. Informuję, że Naczelnictwo ZHR uchwałą 368/4 z dnia 28 marca 2020 r. zatwierdziło
phm. Karola Wojtaszka na funkcję Przewodniczącego Zarządu Okręgu Lubelskiego oraz pwd.
Karolinę Dębińską na funkcję Skarbnika Zarządu Okręgu Lubelskiego.

3.5. Informuję, że Naczelnictwo ZHR uchwałą 368/5 z dnia 28 marca 2020 r zatwierdziło
phm. Błażeja Nycza na funkcję Przewodniczącego Zarządu Okręgu Górnośląskiego oraz pwd.
Jerzego Gliwickiego na funkcję Skarbnika Zarządu Okręgu Górnośląskiego.

3.6. Informuję, że Naczelnictwo ZHR uchwałą 368/9 z dnia 31 marca 2020 r. zatwierdziło

Ks. phm. Łukasza Gąsiorowskiego na funkcję Przewodniczącego Zarządu Okręgu PółnocnoZachodniego oraz hm. Pawła Szulereckiego na funkcję Skarbnika Zarządu Okręgu PółnocnoZachodniego.

