Przewodnicząca ZHR
15 grudnia 2014 r.
Rozkaz L. 14/2014
„Nie ma wolności bez solidarności. Dzisiaj wypada
powiedzieć: nie ma solidarności bez miłości, więcej nie
ma przyszłości człowieka i narodu.”
Jan Paweł II

Druhny i Druhowie!
W minioną sobotę 13 grudnia 2014 r. zwiedzałam w Gdańsku wystawę w nowo otwartym
Europejskim Centrum Solidarności. Po wystawie oprowadzali świadkowie wydarzeń stanu
wojennego, ci znani z późniejszej działalności po roku 1989, i ci mniej znani bohaterowie,
piszący, drukujący i kolportujący ulotki czy organizujący kryjówki dla liderów Solidarności.
Po raz kolejny stanęła mi przed oczami tamta rzeczywistość, dylematy młodej drużynowej
(którą wtedy byłam), poczucie odpowiedzialności za Polskę, jakie wzbudziło w nas powołane
tuż przedtem przez Kręgi Małkowskiego Pogotowie Zimowe Harcerek i Harcerzy, wyrosłe z
potrzeby dawania świadectwa wierności "Solidarności" i tej "podstawowej, międzyludzkiej"
solidarności, jaka pojawiła się w społeczeństwie.
To słowo - solidarność (tak bliskie naszemu harcerskiemu braterstwu) bardzo się w ostatnich
latach zdewaluowało. Zdewaluowało się, bo niewiele osób obecnie potrafi oddzielić jej od
bieżącej polityki, która stała się niemal wyłącznie areną walki partii politycznych o władzę i
wzajemnych oskarżeń, a nie jak u Arystotelesa "sztuką rządzenia państwem, której celem
jest dobro wspólne".
Zdewaluowało się, bo coraz mniej jest tych, którzy stoją na straży pamięci, szanują jej
świadków, czczą bohaterów i ofiarę tych, którzy oddali za nią swoje życie.
Niepokojące jest, jeśli zdarza się, iż w naszych postawach gubimy braterstwo, a w naszych
zachowaniach dużo jest agresji, arogancji, wulgarności, braku zaufania i empatii.
Chciałabym, abyśmy jako wychowawcy i praktycy metody harcerskiej nigdy nie godzili się na
to, aby w naszych działaniach brakowało solidarności i braterstwa.
W czasie Adwentu i przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia, organizując jak co roku Akcję
Paczka na znak łączności się z naszymi rodakami na Wschodzie, łamiąc się opłatkiem
pamiętajmy, że nie ma „solidarności bez miłości”.
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1. Naczelnictwo
1.1. Na własną prośbę zwalniam z funkcji Pełnomocnika Naczelnictwa ds. Światowych Dni
Młodzieży Kraków 2016 phm. Magdalenę Drabik.
1.2. Powołuję na funkcję Pełnomocnika Naczelnictwa ds. Światowych Dni Młodzieży
Kraków 2016 hm. Krzysztofa Wójtowicza (Małopolska Chorągiew Harcerzy).
1.3. Rozwiązuję Zespół „ZHR 2.0.2.3 „ Sprawność –Wychowanie – Idea” i zwalniam z
funkcji szefa tego Zespołu hm. Karola Leszczyńskiego (Mazowiecka Chorągiew Harcerzy).

2. Rada Naczelna
2.1. Informuję, że Rada Naczelna na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2014 roku Uchwałą
122/1 wybrała na członkinię Rady Naczelnej hm. Agnieszkę Gasparską
(Północnowschodnie Namiestnictwo Harcerek).
2.2. Informuję, że Rada Naczelna na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2014 roku Uchwałą
122/2 zatwierdziła budżet ZHR na rok 2015.
2.3. Informuję, że Rada Naczelna na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2014 roku Uchwałą
122/3 zatwierdziła zmiany w Regulaminie Komisji Rewizyjnej Związku. Aktualna wersja
Regulaminu Komisji Rewizyjnej Związku stanowi załącznik nr 1 do rozkazu.
2.4. Informuję, że Rada Naczelna na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2014 roku Uchwałą
122/4 dokonała wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego za rok 2014.
2.5. Informuję, że Rada Naczelna na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2014 roku podjęła
Uchwałę 122/5 w sprawie wysokości składki członkowskiej i instruktorskiej począwszy
od 1 stycznia 2015 r.
2.6. Informuję, że w związku ze skreśleniem (na własną prośbę) z listy instruktorów
phm. Maciej Górski z dniem 28 listopada 2014 r. przestał być członkiem Rady Naczelnej.
3. Okręgi
3.1. Podaję do wiadomości, że w dniu 6 grudnia 2014 r. Naczelnictwo ZHR zatwierdziło na
funkcjach Przewodniczącego Zarządu Okręgu Północno-Zachodniego pwd. Michała Górskiego
oraz Skarbnika Zarządu Okręgu Północno-Zachodniego phm. Pawła Szulereckiego.
3.2. Podaję do wiadomości, że w dniu 6 grudnia 2014 r. Naczelnictwo ZHR zatwierdziło na
funkcji Skarbnika Zarządu Okręgu Mazowieckiego phm. Annę Kuleszę.

4. Spis jednostek za rok 2014
4.1. Ogłaszam Spis Gromad, Drużyn, Hufców, Chorągwi i Okręgów ZHR wg stanu na dzień
31.12.2014r. Wszystkich funkcyjnych zobowiązuję do wypełniania aplikacji spisowej
CESEI(ID) w terminie od 15 stycznia 2015 r. do 22 lutego 2015 r.
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5. Sprawności
5.1. Po wypełnieniu wymagań przyznaję sprawność Przewodniczki przyjaźni druhnie
Naczelniczce Harcerek hm. Katarzynie Bieroń HR.
6. Podziękowania
6.1. Składam serdeczne podziękowania za poświęcony czas, zaangażowanie i trud
przygotowania zmian w regulaminach finansowych ZHR:
hm. Monice Jaskule (Łódzka Chorągiew Harcerek),
hm. Monice Kobus (Lubelska Chorągiew Harcerek),
hm. Katarzynie Rakoczy (Górnośląska Chorągiew Harcerek),
hm. Małgorzacie Stańczak-Kowalczyk(Pomorska Chorągiew Harcerek),
hm. Michałowi Butkiewiczowi (Kujawsko-Pomorska Chorągiew Harcerzy),
hm. Maciejowi Sady (Małopolska Chorągiew Harcerzy),
hm. Karolowi Siergiejowi (Pomorska Chorągiew Harcerzy)
oraz
Pani Małgorzacie Bochenek (Okręg Małopolski),
Pani Annie Dębińskiej (Okręg Łódzki),
Pani Agnieszce Jabłońskiej (Naczelnictwo),
Pani Adzie Ladzik (Okręg Mazowiecki),
Pani Ewie Paliwodzie (Okręg Mazowiecki),
Pani Agnieszce Wierzbowskiej (Okręg Łódzki).
6.2. Na ręce Przewodniczącej Zarządu Okręgu Łódzkiego hm. Moniki Jaskuły składam
podziękowanie dla Okręgu Łódzkiego za zapewnienie strony organizacyjnej posiedzenia
Rady Naczelnej oraz warsztatów odbywających się w Łodzi w dniach 6-7 grudnia 2014 r.

6.3. Serdecznie dziękuję członkom Wydziału Komunikacji hm. Magdzie Masiak, hm. Annie
Malinowskiej, hm. Renacie Adrian-Cieślak oraz hm. Mariuszowi Ossowskiemu za
przygotowanie i profesjonalne przeprowadzenie innowacyjnego projektu szkoleniowego
„ZHR – 25/3” odbywającego się w Warszawie od 14 listopada do 14 grudnia 2014 r.

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