Przewodnicząca ZHR
22 lutego 2015 r.
Rozkaz L. 2/2015
Niech w waszych patrolach, w waszych drużynach, w każdej pracy,
jaką podejmujecie, będą barwy tęczy, ale niech nie będzie szarości i
burości – nie będzie gnuśności, niedołęstwa, nieszczerości,
nieporządku.
/A. Małkowski, „Jak skauci pracują”/

Druhny i Druhowie,
Jaka jest Twoja historia harcerstwa? Czy umiesz z dumą i satysfakcją o tym opowiedzieć?
Czy pamiętasz pierwszą zbiórkę? Czy pamiętasz co Cię urzekło w harcerstwie?
Czy to był obóz, czar ogniska, czy to poczucie wspólnoty w drużynie, czy wspólne
przygody, czy może „wyjście opresji”, czy stawianie Tobie wymagań, czy to, że byłaś, byłeś
dla kogoś ważny?
Sama, sam wiesz najlepiej ile na Twoje harcerskiej ścieżce było upadków, błędów,
rozstań, rozczarowań, dołów, a ile uniesień, wsparcia, twórczości, nadziei i siły.
Wiesz najlepiej komu zawdzięczasz tę swoja historię harcerstwa.
Dlatego w Dniu Myśli Braterskiej, kiedy kończymy obchody Jubileuszu 25-lecia ZHR
musimy umieć być wdzięczni.
Wdzięczni tym, którzy przed nami stawiali drogowskazy na naszych szlakach, a więc
także tym którzy starali się wyznaczać kierunki dla naszej Organizacji:
A więc śp. hm. RP Tomaszowi Strzemboszowi, Honorowemu Przewodniczącemu ZHR,
który mówił :
" ZHR kształtuje swych członków i uczestników przede wszystkim poprzez działanie
i atmosferę życia – na drodze wychowania pośredniego. Chce ich wychowywać na ludzi
uczciwych i dzielnych, samodzielnych w myśleniu i podejmowaniu decyzji, otwartych na
świat wartości i świat wokół nich…. Z dumą noszę mundur harcerski z plakietką ZHR. To jest
moja organizacja. Jestem z nią mocno związany i jestem z niej dumny. Czuwajmy wspólnie,
abyśmy wszyscy bez wątpliwości przeżywał to uczucie…”
Także hm. Wojciechowi Hausnerowi, który mówił o tym na czym polega harcerstwo:
„ W mojej ocenie źródłem fenomenu i siły harcerstwa zawsze była wielopokoleniowość.
W harcerstwie – obok całkiem młodych ludzi – mieścili się także ludzie dorośli; obok tych,
którzy uczyli się jeszcze w szkole, byli studenci i ludzie ze znacznym już dorobkiem
zawodowym. Wszyscy razem tworzyli organizację, która zawsze miała charakter
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wychowawczy. A więc musiały istnieć w niej różne pokolenia i wzajemny między nimi
przekaz – czyli wzajemne wychowywanie.”

A potem śp. hm. Feliksowi Borodzikowi, który mówił:
„Stoimy u progu trzeciego tysiąclecia – przed nami nowe wezwania – potrzeba czytelnego
świadectwa wiary, nadziei i miłości. Potrzebuje tego zwłaszcza młodzież, którą wdrażamy
do podejmowania odpowiedzialnych zadań, uczymy poszanowania całego dzieła
stworzenia, a przede wszystkim godności każdego człowieka. Uczymy odróżniania prawdy
od fałszu, dobra rzeczywistego od złudnych pozorów. W naszej pracy szczególną rolę
odgrywa osobisty przykład instruktora, jego postawa patriotyczna, jego jednoznaczność
ideowa i moralna.”
Hm. Piotrowi Kojowi, który dawał świadectwo słowami
„Postawę służby ukształtowało we mnie Harcerstwo. Polityka, jaka mnie interesuje, to po
prostu służba tym, którzy są wokół. To odpowiedzialność, która wyraża się w działaniu.
Miałem tę szansę, spotkałem na swej drodze wspaniałych ludzi, byli dla mnie mistrzami.
I tak w zakresie historii był nim prof. Stefan Maria Kuczyński, w harcerskiej służbie prof. hm.
Tomasz Strzembosz, w służbie Polsce prof. Władysław Bartoszewski. Dziękuję Bogu za dar
spotkania z nimi, za odebrane od nich „lekcje”, które wywarły wielki wpływ na mnie i na
moją drogę życiową.”
Hm. Kazimierzowi Wiatrowi - Senatorowi Rzeczpospolitej Polski, który stawiał pytania:
„Każdy z nas nie chce być przeciętnym. Niestety wielu młodych swą nieprzeciętność
zaznacza w złu idąc na skróty. Ale my w ZHR chcemy być nieprzeciętni w Dobru. Warto
i należy zadawać sobie podstawowe pytania: po co jest ZHR, jak mamy wychowywać, jaka
ma być Harcerka i Harcerz Rzeczypospolitej? Zawsze jednak ważne jest czy potrafimy
odczytywać znaki czasów, w których żyjemy. Czy umiejętnie podejmujemy wyzwania, jakie
przed nami stawia życie?
Dla nas młodych zostało szczególne dziedzictwo wskazane przez Jana Pawła II.
Ono zostało nam dane i zadane jako Westerplatte naszych czasów.”
hm. Marcinowi Jędrzejewskiemu, który w jednym z wywiadów podkreślał nasze
kompetencje:
„Spróbowałbym postawić taką śmiałą tezę i myślę, że w dużej mierze by się obroniła, że
wbrew pozorom bycie harcerzem i zdobywanie umiejętności, które daje harcerstwo jest
równie cenne jak nauczenie się innego języka czy ukończenie jakiegoś kursu. Może to jest
mniej wymierne, ale z punktu widzenia pozycji zawodowej czy życiowej przyszłe
umiejętności nawiązywania kontaktu z ludźmi, zarządzania zespołem, podejmowania
decyzji i odpowiedzialności są równie ważne jak kolejny język i myślę, że nastąpią jeszcze
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takie czasy, że mądrzy pracodawcy będą harcerski życiorys traktować równie poważnie, jak
jakiś certyfikat językowy.”

hm. Michałowi Butkiewiczowi, który w rozkazie 10 kwietnia 2010 r. pisał:
„Obok tej tragedii nie można przejść obojętnie, ale nie można też o niej mówić. Bo trudno
mówić, kiedy łzy dławią nam gardło. Wyrazem naszego hołdu i pamięci powinna być
modlitwa i zaduma. Pan Prezydent i towarzyszące mu osoby udawały się na uroczystości
katyńskie, aby dać świadectwo. Zginęli w służbie Polsce, w służbie tym wartościom, które dla
wychowania młodych Polaków mają fundamentalne znaczenie. My, jako harcerki i harcerze,
musimy być w gotowości do dawania świadectwa i do służby. Szczególnie teraz musimy
wierzyć w moc Zmartwychwstania i w moc Miłosierdzia. Żałobne dzwony biją w naszych
sercach. Najbliższe dni będziemy przeżywać w powadze i skupieniu. Będziemy stawać do
apelu, aby być godnymi słów Floriana Marciniaka, że „harcerstwo jest funkcją polskiej racji
stanu”. Będziemy czuwać!”

W takim dniu jak dziś, u progu Wielkiego Postu, w cieniu tych którzy przed nami szli
harcerską drogą trzeba umieć stanąć w prawdzie i powiedzieć : „przepraszam”.
Za nasze błędy, za brak pokory, za słabości za niedostatki, złe słowa. Za stracone okazje,
za zawiedzione oczekiwania, za to że „nie wymagaliśmy od siebie, nawet kiedy inni od nas
nie wymagali”, za niepotrzebne emocje, za brak braterstwa.
Uświadomienie sobie tego, że zmienianie świata, które zalecił nam Baden Powell należy
zacząć od siebie, to pierwszy krok.
Drugi krok to powiedzenie „dziękuję”:
Dziękuję Wam instruktorkom i instruktorom, którzy od wielu lat jesteście w ZHR:
Za Wasze drużyny i Waszych wychowanków, za trwanie na straży wartości, za
poświęcenie, za uśmiech, za wspólną wędrówkę, za gotowość i podejmowanie wyzwań, za
dobre chęci, za świadectwo i Waszą służbę.
Dziękuję Wam, naszym rodzinom, siostrom i braciom, żonom, mężom, rodzicom
i dzieciom:
Za Wasz czas, za wyrozumiałość, za docenianie naszej pracy, za cierpliwość, wierność,
oparcie i wspólną drogę, za wiarę, nadzieję i miłość.
Dziękuję Przyjaciołom z innych organizacji, nie tylko za zrozumienie, ale i za wsparcie, za
dobre słowa , za solidarność.
Dziękuję Wam wszystkim za to, że możemy się odkrywać.
Chciejmy się sobą zachwycić, chciejmy się od siebie nawzajem uczyć.
W Dniu Myśli Braterskiej pamiętajmy także o wszystkich tych, którym braterstwa dziś brakuje,
którzy nie mogą cieszyć się pokojem, na Ukrainie i na całym świecie.
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1. Naczelnictwo
1.1. Informuję, że Naczelnictwo na posiedzeniu w dniu 1 lutego 2015 roku Uchwałą 295/1
zatwierdziło zmiany w Regulaminie Służby Instruktorskiej.
Aktualna wersja Regulaminu Służby Instruktorskiej stanowi załącznik nr 1 do rozkazu.
1.2. Informuję, że Naczelnictwo na posiedzeniu w dniu 1 lutego 2015 roku Uchwałą 295/2
zatwierdziło zmiany w Regulaminie symboli, odznak i odznaczeń.
Aktualna wersja Regulaminu symboli, odznak i odznaczeń stanowi załącznik nr 2 do
rozkazu.
1.3. Informuję, że Naczelnictwo na posiedzeniu w dniu 1 lutego 2015 roku Uchwałą 295/3
przyjęło Instrukcję dotyczącą przeprowadzania zbiórek publicznych przez jednostki
organizacyjne ZHR. Instrukcja stanowi załącznik nr 3 do rozkazu.
1.4. Informuję, że Naczelnictwo na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2015 roku Uchwałą
296/4 zatwierdziło nowy Regulamin kapelanów i duszpasterzy harcerskich ZHR.
Aktualna wersja Regulaminu stanowi załącznik nr 4 do rozkazu.
2. Rada Naczelna
2.1. Informuję, że Rada Naczelna w dniu 7 lutego 2015 roku Uchwałą 122/6
dokonała zmian w Uchwale 122/5 w sprawie wysokości składki członkowskiej i
instruktorskiej.
3. Zaliczenie służby
3.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2014:
hm. Katarzynie Bieroń - Naczelniczce Harcerek
hm. Sebastianowi Grochali - Naczelnikowi Harcerzy
3.2. Dziękuję Druhnie Naczelniczce i Druhowi Naczelnikowi za zaangażowanie w pracy na
powierzonych funkcjach.
3.3. Informuję, że zgodnie z § 5 ust. 7 lit. a) Regulaminu Służby Instruktorskiej, wyżej
wymienieni Druhna Naczelniczka i Druh Naczelnik, jako osoby pełniące funkcje we
władzach naczelnych ZHR, wpisani są z urzędu odpowiednio na listę instruktorek i
instruktorów na rok 2015.
4. Zjazd strategiczny
4.1. Zwołuję Zjazd Strategiczny ZHR w dniach 17-19 kwietnia 2015 roku w Poznaniu.
4.2. Mianuję Komendantką Zjazdu Strategicznego phm. Barbarę Kubiak (Wielkopolska
Chorągiew Harcerek).
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5. Podziękowania
5.1. Składam serdeczne podziękowania za zaangażowanie w przygotowanie i
przeprowadzenie Gali z okazji zakończenia Jubileuszu 25-lecia ZHR:
hm. Renacie Adrian-Cieślak (Wielkopolska Chorągiew Harcerek),
hm. Alicji Dziewanowskiej (Mazowiecka Chorągiew Harcerek),
hm. Annie Malinowskiej (Mazowiecka Chorągiew Harcerek),
hm. Magdzie Masiak (Mazowiecka Chorągiew Harcerek),
hm. Wiesławowi Turzańskiemu (Mazowiecka Chorągiew Harcerzy).
5.2. Składam serdeczne podziękowania za pomoc w przeprowadzeniu Gali z okazji
zakończenia Jubileuszu 25-lecia ZHR.
hm. Mariuszowi Ossowskiemu (Pomorska Chorągiew Harcerzy),
hm. Grzegorzowi Karczmarczykowi (Mazowiecka Chorągiew Harcerzy),
Piotrowi Kleszczowi (Kancelaria Biura Naczelnictwa).
5.3. Serdecznie dziękuję ks. ppłk. phm Maciejowi Kozickiemu proboszczowi Katedry
Polowej Wojska Polskiego za życzliwość, pomoc i umożliwienie zorganizowania Gali z
okazji zakończenia Jubileuszu 25-lecia ZHR w Sali Konferencyjnej Kurii Polowej.

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