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Rozkaz L. 2/2014
Druhny i Druhowie!
„Skauci wyrzekną się wszystkiego: wygody, przyjemności
byleby wykonać swoją powinność”
Baden Powell „Skauting dla chłopców”

W ostatnim czasie zaistniało kilka sytuacji, w których instruktorki i instruktorzy podejmujący
się określonych zadań związanych ze spisem drużyn, rozliczeniami kolejnych dotacji,
przygotowaniami do kanonizacji Jana Pawła II, pełnieniem funkcji Pełnomocników czy
szefów zespołów Naczelnictwa odstępowali od ich realizacji, bądź ich wypełniania w
terminie, nie komunikując w porę o zaistniałych problemach oraz nie proponując niczego ani
nikogo w zamian.
Jeśli taka sytuacja zdarza się w zastępie czy w drużynie, drużynowy po wyjaśnieniu sytuacji
wyciąga wnioski (a czasem konsekwencje) i stara się, aby wychowanek miał możliwość
poprawy i „rehabilitacji” tak, aby nawet trudną sytuację wykorzystać wychowawczo.
Ponieważ w harcerstwie istotny jest przykład własny i praca nad sobą powinniśmy wszyscy
mieć świadomość odpowiedzialności, jaką niesie ze sobą pełnienie każdej funkcji, dbać o
standardy i profesjonalizm naszych działań, a w razie ich braku weryfikować kwalifikacje
i uprawnienia naszych instruktorów stosując odpowiednie narzędzia, prosząc o interwencję
i pomoc komisje stopni i przełożonych.
Status instruktorki i instruktora ZHR winien być gwarancją dyscypliny, solidności
i odpowiedzialności za powierzone zadania i słowa, a nasze działania muszą być
profesjonalne i terminowe. Nie powinniśmy tolerować postaw „bylejakości”, rozumowania
„jakoś to będzie” i usprawiedliwień typu „nic się nie stało”.
Każdy z nas swoją postawą daje świadectwo o sobie, ale działając w imieniu ZHR – także o
całym Związku.
Nie pozwalajmy sobie samym na plamienie naszego sztandaru.
Na szczęście są też osoby, które czują odpowiedzialność za swoją drużynę, hufiec, chorągiew,
okręg i cały ZHR, na które można liczyć, które wiedzą co znaczy dane słowo i rzetelność
postępowania.
Im właśnie pragnę bardzo podziękować za wytrwałą służbę, „trzymanie standardów"
i poświęcenie, bo wiem, że często robią to kosztem życia prywatnego, obowiązków
zawodowych i rodzinnych.
Widząc ich pracę i zaangażowanie ja także znajduję silniejszą motywację do działania…
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1. Naczelnictwo
1.1. Zwalniam hm. Barbarę Brzewską z funkcji Komisarza Spisowego.
1.2. Mianuję na funkcję Komisarza Spisowego pwd. Adama Skarżyńskiego
(Mazowiecka Chorągiew Harcerzy).
1.3. Zwalniam z funkcji Pełnomocnika Naczelnictwa ds. przygotowań do
kanonizacji Jana Pawła II ks. hm. Andrzeja Jaworskiego.
1.4. Mianuję na funkcję Pełnomocnika Naczelnictwa ds. przygotowań kanonizacji
Jana Pawła II ks. hm. Roberta Mogiełkę (Pomorska Chorągiew Harcerzy).
1.5. Zwalniam z funkcji Pełnomocnika ds. Akcji Paczka phm. Tomasza
Górnickiego, dziękując mu za zaangażowanie i profesjonalne pełnienie tej funkcji.
2 . XIV Zjazd ZHR
2.1. Na podstawie § 12 ust. 2 Regulaminu Wyborczego ZHR zmieniam Komisarzy
Wyborczych do nadzorowania przebiegu konferencji wyborczych :
- w Okręgu Górnośląskim w miejsce hm. Włodzimierza Doli – powołuję phm.
Bartłomieja Dukałę – Małopolska Chorągiew Harcerzy;
- w Okręgu Łódzkim w miejsce hm. Karola Siergieja –powołuję hm. Lecha
Najbauera – Mazowiecka Chorągiew Harcerzy.
3. Spis jednostek za rok 2013
3.1. Przedłużam Spis Gromad, Drużyn, Hufców, Chorągwi i Okręgów ZHR do dnia
22.02.2014r.
4. Pochwały
4.1. Udzielam pochwały zespołowi organizującemu Akcję Paczka 2013 w składzie:
phm. Tomasz Górnicki
pwd. Katarzyna Kupis
hm. Monika Kobus
phm. Karol Kobyliński
dh. Paweł Kowalczyk
dh. Wojciech Stanek
Czuwaj !
Przewodnicząca ZHR
/-/ hm. Ewa Borkowska-Pastwa HR
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