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Rozkaz L. 12/2012

Druhny i Druhowie!
W połowie Adwentu, podczas porannych rorat i wieczornych rekolekcji pochylamy się nad
tajemnicą Bożego Narodzenia. Wędrujemy do Betlejem poprzez nasze codzienne zmaganie się ze
słabościami, refleksję nad miłością, wiernością i uczciwością w naszym życiu, wchodzenie
głębiej w istotę Narodzin Jezusa, poza sielankowy obraz sianka, białego obrusa i szopki.
Staramy się zrozumieć słowa Jana Pawła II: W Noc Bożego Narodzenia Bóg otworzył nam

Niebo, dzieląc z nami ziemskie życie. Człowiek jest wielki nie przez to, kim jest, ale przez to,
czym dzieli się z innymi.
Boże Narodzenie to wyzwanie dla każdego z nas do pracy nad sobą, do odpowiedzenia sobie
na pytanie czy rzeczywiście Bóg się rodzi dla nas i w nas, czy i czym dzielimy się z innymi.
Każdego dnia możemy obdarowywać innych naszym sercem, naszym szczęściem, naszymi
radościami, a jednocześnie być z innymi w ich smutku, chorobie i niedostatku. Powtarzając
rotę Przyrzeczeniu Harcerskiego deklarowaliśmy służbę całym życiem Bogu i bliźniemu, ale
może trzeba kolejnego Bożego Narodzenia, aby zadać sobie pytanie czy nasza wola jest i była
rzeczywiście szczera…
Prawdziwe Boże Narodzenie to nie tylko puste miejsce przy rodzinnym stole, ale przede
wszystkim to nasza empatia, odpowiedzialność za innych, pomoc potrzebującym. To
wyciągnięta dłoń, paczka przekazana bliźniemu w potrzebie, odbudowana relacja, prawdziwa
rozmowa przy stole o tym co najważniejsze…
Ponowne odkrycie w sobie czułości i wrażliwości dziecka, trwanie w zachwycie oraz ufności
dla Nowonarodzonego to zadanie, wymagające niezwykłej cierpliwości i wytrwałości, ale jak
zapewnia ksiądz Tomasz Halik:
„Wiara, miłość i nadzieja oznaczają właśnie to: spróbuj jeszcze raz.”
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Naczelnictwo

1.1.
1.2.

2.

Powołuję na Pełnomocniczkę Naczelnictwa ds. programu „ZHR Rodzinie”
hm. Małgorzatę Bryksę-Godzisz.
Informuję, że Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, na zaproszenie Ministra Edukacji
Narodowej, w dniu 5 grudnia 2012 przystąpił do „Koalicji na rzecz bezpiecznej
szkoły”.

Okręgi
2.1. Podaję do wiadomości, że w dniu 8 grudnia 2012 r. Naczelnictwo ZHR zatwierdziło na
funkcjach:
 Przewodniczącej Zarządu Okręgu Wielkopolskiego hm. Monikę Rudnicką.
 Przewodniczącej Zarządu Okręgu Północno-Zachodniego hm. Joannę FenrychSmolińską oraz Skarbnika Zarządu Okręgu Północno-Zachodniego phm. Pawła
Zaborowskiego.

3.

Regulaminy
3.1. Podaję do wiadomości, że na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2012 roku Naczelnictwo
ZHR zatwierdziło „Instrukcję w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu”.
Instrukcja stanowi załącznik nr 1 do rozkazu.

4.

Rada Naczelna
4.1. Informuję, że Rada Naczelna ZHR na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2012 roku
zatwierdziła zmiany w Regulaminie Naczelnictwa.
Aktualna wersja Regulaminu Naczelnictwa stanowi załącznik nr 2 do Rozkazu.
4.2. Informuję, że Rada Naczelna na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2012 roku zatwierdziła
budżet ZHR na rok 2013.
4.3. Informuję, że Rada Naczelna na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2012 roku zatwierdziła
zmianę wysokości składki członkowskiej i instruktorskiej począwszy od 1 stycznia
2013 r.
4.4. Informuję, że Rada Naczelna na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2012 roku dokonała
wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego za rok 2012.
5. Spis jednostek za rok 2012

5.1 Ogłaszam Spis Gromad, Drużyn, Hufców i Chorągwi ZHR na dzień 31.12.2012 r.
Wszystkich funkcyjnych zobowiązuję do terminowego wypełniania aplikacji spisowej
zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Komisarza Spisowego.
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6.1. Odznaka „Kadra”
6.1. Na wniosek komendantki Małopolskiej Szkoły Instruktorek „Siloe” przyznaję
odznakę „Kadra” za rok 2011/2012 hm. Katarzynie Bieroń – Naczelniczce Harcerek.
7. Pochwały
7.1. Udzielam pochwały hm. Sebastianowi Grochali –Naczelnikowi Harcerzy za inicjatywę,
zaangażowanie i koordynację w ZHR projektu „Tydzień Patriotyczny”.
8. Zwolnienia
8.1. Zwalniam z funkcji Pełnomocnika Naczelnictwa ds. Dnia Papieskiego hm. Mariusza
Chłopika, dziękując mu za pełnioną służbę.
9. Podziękowania
9.1. Na ręce Przewodniczącej Zarządu Okręgu Wielkopolskiego hm. Moniki Rudnickiej
składam podziękowanie dla Okręgu Wielkopolskiego za zapewnienie strony organizacyjnej
posiedzeń Naczelnictwa i Rady Naczelnej w Poznaniu w dniach 8-9 grudnia 2012 r.

Czuwaj!
Przewodnicząca ZHR
/-/ hm. Ewa Borkowska-Pastwa HR
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