Przewodnicząca ZHR
1 kwietnia 2016 r.

Rozkaz L6/2016

„Harcerstwo to rycerski kształt chrześcijaństwa.
To sposób przeżywania i realizowania
chrześcijaństwa w postaci pełnienia służby,
właśnie rycerskiej: z miłości do ludzi i do
własnego kraju, opiekuńczej i czujnej, wcale nie
naiwnej. Podejmowanej na polach naprawdę
ważnych.”
hm. RP. Tomasz Strzembosz

Druhny i druhowie!
Dziś dokładnie po 27 latach od pierwszego założycielskiego Zjazdu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
w Sopocie rozpoczynamy XV Zjazd ZHR.
Zjazd to czas podsumowań, dyskusji o tym jak było, jak jest i jak być powinno. Zjazd to okazja do
konfrontowania naszych oczekiwań i marzeń z naszymi możliwościami i gotowością do służby.
Zjazd to kulminacyjny moment, podczas którego wybrani w chorągwiach delegaci, obdarzeni tym co
najważniejsze w harcerstwie i w życiu w ogóle - zaufaniem instruktorek i instruktorów swoich środowisk,
będą mieli szanse decydować o przyszłości naszej organizacji. Wierzę, że Zjazd będzie także świętem
braterstwa, wzajemnego poznawania się środowisk, otwierania na innych, podziwiania się i uczenia się od
siebie nawzajem. Mam nadzieję, że delegaci będą potrafili wyjść ze strefy komfortu swoich środowiskowych
przyzwyczajeń, ograniczeń oraz stereotypów i spojrzeć na ZHR jako na nasze wspólne dobro, za które wszyscy
jesteśmy odpowiedzialni. W dzisiejszych trudnych czasach pełnych niepokoju, nieufności i nienawiści wierzę,
że naszą siłą jest wierność wspólnym wartościom, zapał i chęć działania na rzecz naszego Związku.
Na koniec obecnej i początek nowej kadencji warto przypomnieć słowa honorowego Przewodniczącego ZHR:
„To Wy, własnym przykładem możecie ukazywać radość, która płynie z dawania siebie innym, promieniować
spokojem, jaki daje poczucie dobrze spełnionego obowiązku, pozwala dobrze odczuć ten szerszy oddech
w piersiach jaki się czuje wychodząc z podwórka własnych ciasnych problemów w świat wielkich problemów
człowieczych”.
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1. Krzyż Honorowy ZHR
1.1. Na wniosek Kapituły Krzyża Honorowego ZHR nadaję Krzyż Honorowy PRO AMICO
- Ks. Biskupowi Józefowi Guzdkowi, delegatowi Konferencji Episkopatu Polski ds. Harcerzy, Biskupowi
Polowemu Wojska Polskiego, członkowi Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
Doceniając zaangażowanie bp. Józefa Guzdka na rzecz opieki duszpasterskiej nad harcerstwem, w tym nad
ZHR należy wspomnieć kilka ważnych faktów:
- gawędę wygłoszoną podczas ogniska na Jubileuszowym Zlocie 100-lecia Harcerstwa w 2011 roku
w Krakowie,
- wielokrotne dowody szczerego oddania opiece bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego - Patrona
Harcerstwa,
- organizowane corocznie w lutym obchody liturgicznego wspomnienia Patrona,
- wsparcie wszelkich inicjatyw związanych z upamiętnieniem Błogosławionego: ogłoszenie Roku
Jubileuszowego w 100 rocznicę Jego urodzin, dedykowana Mu Konferencja w Senacie RP,
- udział w Zlocie "Wicek" w Toruniu 2013 r. i zawiązanie Bractwa,
- pielgrzymka harcerska do Dachau w roku 2015
- podjęcie wielu inicjatyw promujących ideowe i wychowawcze walory harcerstwa wewnątrz
kościoła, między innymi listy do biskupów i rektorów Wyższych Seminariów Duchownych,
- doprowadzenie do prezentacji idei harcerstwa na Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski
w październiku 2015 r.
- stała opieka duszpasterska nad harcerkami i harcerzami ZHR, przejawiająca się m.in wsparciem
pracy kapelanów, wrześniowej Harcerskiej Pielgrzymki na Jasną Górę,
- dostrzeganie zasług kapelanów – wizyta w szpitalu i odznaczenie Medalem Księdza Jerzego
Popiełuszki tuż przed śmiercią ks. Krzysztofa Bojki,
- otwarcie i dostrzeżenie roli działalności ZHP działającego poza granicami Kraju, włączenie Kapelana
Naczelnego do spotkań kapelanów z Polski i wyróżnienie podczas obchodów 70 rocznicy Bitwy
o Monte Cassino, podjęcie działań na rzecz sformalizowania związków z duszpasterstwem krajowym.
Doskonałym potwierdzeniem życzliwości i zrozumienia BP dla Harcerstwa były kazania wygłoszone podczas
uroczystej mszy św. w ostatnie Święto Niepodległości oraz 21 lutego 2016 r. z okazji liturgicznego
wspomnienia Patrona bł. Wincentego Frelichowskiego.
Jesteśmy wdzięczni Ks. Biskupowi za żarliwość z jaką promuje ideę harcerską, konsekwentne trwanie przy
wartościach i posługę dla kolejnych pokoleń harcerek i harcerzy.
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1.2. Na wniosek Kapituły Krzyża Honorowego ZHR nadaję Krzyż Honorowy PRO AMICO
Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego Panu Piotrowi Całbeckiemu, od lat wspierającemu także
finansowo działania programowe harcerstwa i tworzącemu godne warunki funkcjonowania Okręgu
Kujawsko-Pomorskiego ZHR .
2. Odznaczenia państwowe
2.1. Informuję, że decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz
rozwoju harcerstwa oraz za zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski odznaczony został:
hm. Wojciech Hausner (Małopolska Chorągiew Harcerzy).
2.2. Informuję, że decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi w działalności na rzecz
kształtowania moralności i patriotycznej postawy polskiej młodzieży Krzyżami Kawalerskimi Orderu
Odrodzenia Polski odznaczeni zostali:
hm. Piotr Koj (Górnośląska Chorągiew Harcerzy),
hm. Marek Stępa (Pomorska Chorągiew Harcerzy),
hm. Wiesław Turzański (Mazowiecka Chorągiew Harcerzy).
3. Rada Naczelna
3.1. Informuję, że Rada Naczelna w dniu 31 marca 2016 roku przyjęła uchwałę 128/6 w sprawie zasięgu
terytorialnego Okręgów. Uchwała stanowi załącznik do rozkazu.
3.2. Informuję, że Rada Naczelna w dniu 31 marca 2016 roku uchwałą 128/7 przyjęła zmiany w Regulaminie
Okręgu. Uchwała stanowi załącznik do rozkazu.
4. Konkurs MEN „Wolontariat Harcerski”
4.1. Za szczególnie sprawne i rzetelne rozliczenie oraz dobre sprawozdanie szkolenia organizowanego
w ramach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: „Wolontariat harcerski”, ogłoszonym
w roku 2015, na wniosek Skarbnika ZHR udzielam pochwały:
hm. Monice Jaskule (Łódzka Chorągiew Harcerek),
hm. Katarzynie Rakoczy (Górnośląska Chorągiew Harcerek),
hm. Annie Stasik (Podkarpacka Chorągiew Harcerek),
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phm. Jackowi Kowalskiemu (Północnozachodnia Chorągiew Harcerzy),
phm. Damianowi Stasik (Podkarpacka Chorągiew Harcerzy),
pwd. Justynie Nawrockiej (Północno-Wschodnie Namiestnictwo Harcerek).
4.2. Za rzetelne rozliczenie i dobre sprawozdanie szkolenia organizowanego w ramach konkursu ofert na
wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: „Wolontariat harcerski” ogłoszonym w roku 2015, na wniosek
Skarbnika ZHR, składam podziękowania:
hm. Monice Kobus (Lubelska Chorągiew Harcerek),
hm. Joannie Kukułka (Górnośląska Chorągiew Harcerek),
phm. Annie Bandurskiej (Wielkopolska Chorągiew Harcerek),
phm. Justynie Chudzińskiej (Wielkopolska Chorągiew Harcerek),
phm. Soni Kęsy (Wielkopolska Chorągiew Harcerek),
phm. Mai Stelmach (Mazowiecka Chorągiew Harcerek).

5. Podziękowania
5.1. Dziękuję każdej drużynowej i każdemu drużynowemu w ZHR, na których barkach spoczywa największy
ciężar wychowania tysięcy zuchów, harcerek i harcerzy. To Wasz wysiłek, optymizm i Wasza postawa
sprawia, że coraz więcej młodych ludzi przechodzi przez trudny okres dzieciństwa i dorastania w bezpiecznym
środowisku wychowawczym, we wspólnocie przyjaciół, właśnie w ZHR.
5.2. Dziękuję funkcyjnym wszystkich pionów, hufcowym, komendantkom i komendantom chorągwi,
Naczelniczce Harcerek i Naczelnikowi Harcerzy za poświęcony czas i działanie na rzecz kształcenia
drużynowych i wsparcia pracy naszych drużyn.
5.3. Dziękuję Zarządom Okręgów i Obwodów za reprezentowanie ZHR w swoich lokalnych społecznościach,
za czuwanie nad finansami naszej organizacji. Wierzę, że wszystko co robicie, zgodnie z zasadą
pomocniczości, przyczynia się do rozwoju potencjału organizacyjnego ZHR.
5.4. Dziękuję Władzom Naczelnym: członkom Rady Naczelnej, Komisji Rewizyjnej i Sądu Harcerskiego za
dobrą współpracę i czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem ZHR.
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5.5. Szczególne podziękowania kieruję do moich bezpośrednich współpracowników, członków Naczelnictwa
i Pełnomocników oraz zespołów przy Naczelnictwie za atmosferę przyjaźni, zrozumienia i… ciężką pracę.
Cieszę się, że miałam okazję właśnie z Wami zmieniać ZHR.
5.6. Dziękuję naszym przyjaciołom i sojusznikom, Protektorowi Harcerstwa, Ministrom, Parlamentarzystom,
przedstawicielom Kościoła, Samorządowcom za docenianie roli jakie harcerstwo ma do spełnienia
w wychowaniu młodego człowieka i tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego.
5.7. Dziękuję druhnom i druhom z innych organizacji harcerskich, zwłaszcza z ZHP działającego poza
granicami Kraju, Harcerstwu Polskiemu na Ukrainie i ZHP na Litwie za doświadczenie przyjaźni i wzajemne
zaufanie. Wierzę, że jeszcze lepsze relacje z czasem będą towarzyszyły naszym kontaktom z wszystkimi
organizacjami harcerskimi także w Polsce.
Czuwaj!
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hm. Ewa Borkowska-Pastwa HR
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