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„ Sposób naszego życia, jeśli chcemy wieść Polskę ku wolności i
wielkości, cechować musi twardość i pogarda łatwizny, spartański hart i kult
służby. Gdy w służbie i w życiu twardym ujrzymy swe szczęście osobiste przyszłość wielka stanie przed całym naszym narodem.
Aleksander Kamiński – „ Wielka gra”

Druhny i Druhowie,
Kończymy właśnie obchody Jubileuszu 25-lecia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Wspominamy czas, kiedy - jeszcze przed politycznym przełomem roku 1989 - część
instruktorów działających w Ruchu Harcerskim Rzeczypospolitej, nie chcąc dłużej
funkcjonować w zakłamanej organizacji zdecydowała o tworzeniu własnego Związku ZHR, opuszczając szeregi komunistycznego ZHP i od podstaw budując struktury,
programy, regulaminy, odrębne piony harcerek i harcerzy nowej, własnej organizacji,
przywracając Polsce prawdziwe harcerstwo.
Temu ruchowi towarzyszyło przekonanie, że najważniejsze w wychowaniu harcerskim są
prawda słów i czynów, własny przykład i przestrzeganie Prawa Harcerskiego.
Na czele nowego Związku stanął prof. Tomasz Strzembosz, wielki autorytet dla wielu
pokoleń młodzieży, pierwszym Naczelnikiem ZHR był hm. Krzysztof Stanowski,
a w komitecie założycielskim byli m.in. hm. Stanisław Broniewski „Orsza”, hm. Monika
Figiel, hm. Grzegorz Nowik, hm. Wojciech Wróblewski, ale i wyróżnieni dziś
odznaczeniem państwowym hm. Grażyna Broniewska i hm. Marek Gajdziński.
Osób, które przez te minione lata budowały naszą organizację, jest wiele. Część z nich
odeszła już na Wieczną Wartę, zostawiając w nas ślad i zadanie, aby kontynuować ich
misję. Część jest nadal z nami. Wśród nich szczególnie cenimy tych, którzy są w ZHR od
początku i od początku są w pierwszej linii służby, pozostając autorytetami dla kolejnych
pokoleń instruktorskich.
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Takimi postaciami, które swoim życiem współtworzyli historię powojennego harcerstwa
są hm. Ewa Jasińska i hm. Wiesław Jasiński. Byli aktywni w swoich drużynach w Gdyni i
Ostrołęce w pierwszych latach powojennych aż do rozwiązania harcerstwa. W latach
„odnowy harcerstwa” (1956-62) działając w ramach Kręgu Starszoharcerskiego „Zodiak”
przy Politechnice Gdańskiej zakładali nowe drużyny współpracowali z ówczesnym
Komendantem Chorągwi Gdańskiej, hm. Józefem Grzesiakiem „Czarnym” z Czarnej
Trzynastki. W latach 1980-1981 działali w Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja
Małkowskiego (KIHAM) w Gdańsku, a potem w Ruchu Harcerstwa Rzeczypospolitej w
latach 1982-88.
Za swój życiowy sukces uważają wierność zasadom, utrzymanie szczęśliwej rodziny (są
53 lata po ślubie), uczciwe życie, umiejętność prowadzenia dużych zespołów ludzkich
w trudnych warunkach, utrzymanie serdecznej więzi w środowisku „Zodiakowców”,
zdobycie dobrej pozycji zawodowej (wieloletnia praca naukowa na stanowisku docentów
w Instytucie Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk i Politechnice Gdańskiej),
wychowanie trójki dzieci instruktorów ZHR (uczestników I Zjazdu ZHR) na porządnych
i odpowiedzialnych ludzi.
To zaszczyt stać dzisiaj z nimi w jednym szeregu i budować to, co powierzyły nam
harcerki i harcerze Polski Walczącej – szaroszeregowe „Pojutrze”.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej wiele zawdzięcza przyjaciołom.
Jednym z nich jest działający poza granicami Kraju Związek Harcerstwa Polskiego.
W wielu miejscach na świecie w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie
i Australii zawsze znajdywaliśmy wśród członków tej organizacji przyjaciół i wsparcie.
W ciągu 25- lat uczestniczyliśmy w wielu światowych Zlotach organizowanych przez ZHP
pgK w roku1994 (w Anglii), w 2000(w Kanadzie), w 2006 (w USA), byliśmy gośćmi na
Zlocie organizowanym w Polsce, braliśmy udział we wspólnych szkoleniach
i konferencjach instruktorskich. Poznawaliśmy się nawzajem i uczyliśmy się siebie.
Historia naszych relacji są dowodem na siłę i aktualność wezwania Baden Powella:
„Szukajcie przyjaciół”.
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1. Krzyż Honorowy
1.1. Na wniosek Kapituły Krzyża Honorowego ZHR w przededniu Dnia Myśli Braterskiej
nadaję Krzyż Honorowy ZHR SEMPER FIDELIS:
hm. Ewie Jasińskiej (Pomorska Chorągiew Harcerek),
hm. Wiesławowi Jasińskiemu (Pomorska Chorągiew Harcerzy).
1.2. Na wniosek Kapituły Krzyża Honorowego ZHR w przededniu Dnia Myśli Braterskiej
nadaję Krzyż Honorowy ZHR PRO AMICO
Związkowi Harcerstwa Polskiego działającemu poza granicami Kraju.
2. Odznaczenia państwowe
Informuję, że na wniosek ZHR za zasługi w działalności na rzecz kształtowania
moralności i patriotycznej postawy polskiej młodzieży, decyzją Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeni zostali:
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
hm. Grażyna Broniewska
hm. Jacek Broniewski
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI
hm. Marek Gajdziński
Czuwaj !
Przewodnicząca ZHR
/-/ hm. Ewa Borkowska-Pastwa HR
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