Związek Harcerstwa Polskiego
Główna Kwatera Harcerzy

ROZKAZ NACZELNIKA HARCERZY L8/15
z dnia 19 listopada 2015 roku
23-31 Beavor Lane, London, W6 9AR.
Tel: +44 208 748 8006

www.zhpgkh.org
email: naczelnik@zhpgkh.org

1. Odznaczenie Państwowe - Krzyż Wolności i Solidarności
W dniu 12 listopada w Konsulacie RP w Los Angeles hm Ryszard Urbaniak został
odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.
Krzyż Wolności i Solidarności jest nagrodą dla działaczy opozycji dyktatury komunistycznej,
którzy w okresie od 1 stycznia 1956 r. do 4 czerwca 1989 r., z wyłączenieniem okresu od 31
sierpnia 1980 r. do 12 grudnia 1981 r., na terytorium Polski co najmniej przez 12 miesięcy:
•

byli aktywnymi członkami nielegalnych organizacji, które stawiały sobie za cel
odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerennosci lub respektowanie praw
człowieka w PRL, lub

•

prowadzili zagrożoną odpowiedzialnością karną lub represjami działalność na rzecz
odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania praw
czlowieka w PRL.

Gratuluję Druhowi Ryszardowi odznaczenia w uznaniu jego działalności niepodległościowej
przez Państwo Polskie.
2. Zatwierdzenie Konferencji Instruktorskiej w Francji
a.

Zatwierdziłem Konferencję Instruktorską, która się odbyła w Mericourt, Francja w dniu 7
listopada 2015 r.

b.

Zatwierdzam wybranego na konferencji Przedstawiciela Organizacji Harcerzy w Francji
druha
hm Zdzisław Napierała.

3. Witryna Internetowa Głównej Kwatery Harcerzy www.zhpgkh.org .
Ogłaszam odnowioną witrynę internetową Głównej Kwatery Harcerzy pod adresem
www.zhpgkh.org. Na witrynie zostały umieszczone aktualne Regulaminy Organizacji
Harcerzy, Rozkazy Naczelnika oraz różne rubryki informacji i dokumentów, które mają
służyć funkcyjnym na wszystkich szczeblach naszej pracy od zastępowych, drużynowych,
hufcowych do komendantów chorągwi. Witryna jest oficjalnym żródłem aktualnej informacji o
Organizacji Harcerzy dla instruktorów, uczestników, rodziców i wszystkich zainteresowanych
naszą pracą.
Zobowiązuję Komendantów Chorągwi o podanie informacji o witrynie GKH i linku do niej w
swoich rozkazach i zobowiązanie Hufcowych aby również podali to samo w swoich
rokazach.
Pragnę zapewnić, żeby o witrynie wiedzieli wszyscy funkcyjni i czestnicy na waszym terenie.
Wskazane jest żeby link do witryny GKH znajdował się na wszystkich lokalnych witrynach
drużyn, hufców i choragwi.
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4. Oznaka XL lat służby harcerskiej
Wprowadzam do użytku służbowego nową złotą oznakę za czterdzieści lat służby
harcerskiej. Oznaka jest tego samego kształtu, koloru i rozmiaru co Złota Oznaka XXV lat
służby z numerem rzymskim XL po środku.
Oznakę nadaje Naczelnik Harcerzy na wniosek Komendanta Chorągwi.
5. Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016 r.
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej organizuje dla harcerstwa pomieszczenie i udział w
uroczystościach Śiwatowych Dni Młodzieży w Krakowie roku 2016 na które nas serdecznie
zapraszają.
Podaję do wiadmości link do strony www.sdm.zhr.pl . Należy się już rejestrować pod
zakładką ‘rejestracje’. Wszelkie bieżące komunikaty o SDM będą udostępniane na stronie
Czuwaj !

Marek Szablewski, hm
Naczelnik Harcerzy.
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