Warszawa, 27 marca 2021 r.
Rozkaz L4/2021
Druhny i Druhowie,
III Powstanie Górnośląskie w maju 1921 roku zakończyło blisko pięcioletni okres walk
o Niepodległość i Granice Rzeczypospolitej. Ziemia Śląska od blisko 600 lat odłączona od
Korony Królestwa Polskiego, była częścią Czech a następnie Prus. Przez setki lat poddawana
była brutalnej germanizacji.
Mimo to jej mieszkańcy zachowali mowę Ojczystą i świadomość przynależności do
wielkiego narodu polskiego. Trzykrotnie, w latach 1919–1921, chwytali za broń pragnąc
połączyć się z Macierzą.
Wśród nich byli także Harcerki i Harcerze – utworzonego w 1920 roku – Towarzystwa
Skautów Opolskich oraz Okręgu Harcerskiego Górnego Śląska. W walce orężnej, w III
Powstaniu Górnośląskim, wyróżnił się Batalion Harcerski dowodzony przez Komendanta
Okręgu Miłosza Sołtysa. Wspomagali ich ochotnicy z Poznańskiego i Krakowskiego, z Zagłębia,
Mazowsza i Ziemi Cieszyńskiej, ze Lwowa i Pomorza. Górnoślązaków wspierały wszystkie
dzielnice odrodzonej Rzeczpospolitej.
Wprowadzając Odznakę „Tobie POLSKO”, zachęcam Wszystkie Druhny i Druhów, do
poznania dziejów Tej Ziemi, jej pracy i walki o przynależność do Państwa Polskiego, wkładu
harcerstwa w tę pracę i walkę. Zachęcam do odwiedzenie pięknego Śląska, spotkań
z harcerkami i harcerzami, następcami tych którzy walczyli pod Górą Świętej Anny.
Frele i karlusy, jak bydzie szlus z tym cołkim wirusym, to zbiyrejcie
ekipy, pakujcie rukzaki i ruszejcie we harcersko drōga po Ślōnskij
Ziymi, coby poczuć bratowo, ślōnsko szczyrość. Niy traćcie czasu i drap
sie zapiszcie do edukacyjnego programu, coby tyż naôbokoło siebie
poczuć/ poszmakować/ôboczyć trocha Ślōnska.
1. Odznaka „Tobie Polsko”
1.1. Wprowadzam Odznakę „Tobie Polsko”, przyjętą uchwałą Naczelnictwa ZHR nr 406/2
z 23.03.2021 i zatwierdzam jej regulamin.
1.2. Polecam Naczelnikom Organizacji Harcerek i Harcerzy spopularyzowanie ww. odznaki we
wszystkich środowiskach ZHR.
Regulamin Odznaki „Tobie Polsko” stanowi załącznik do rozkazu.

2. Naczelnictwo
2.1. Informuję ze Naczelnictwo uchwałą 406/1 z dnia 23.03.2021 r. przyjęło do stosowania
Program „Bezpieczny ZHR”.
Program „ Bezpieczny ZHR’ stanowi załącznik do rozkazu
2.1.1. Powołuję phm. Wojciecha Przybylskiego (Małopolska Chorągiew Harcerzy) na funkcję
koordynatora Naczelnictwa ds. wprowadzenia programu „Bezpieczny ZHR” do
powszechnego stosowania w Związku.
2.2. Informuję, że Naczelnictwo ZHR dnia 27.03.2021 r. podjęło uchwałę 406/3 w sprawie
ograniczenia bezpośrednich działań jednostek ZHR do 9 kwietnia 2021 r.
(Uchwała Naczelnictwa 406/3 stanowi załącznik do rozkazu)
3. Podziękowania
3.1. Składam gorące podziękowania zespołowi z Okręgu Małopolskiego w składzie
Hm. Katarzyna Bieroń HR,
Hm. Radosław Kurek HR
Hm. Piotr Popławski HR
Phm. Wojciech Przybylski HR
za opracowanie i przygotowanie do wdrożenia programu „Bezpieczny ZHR ”.

