Przewodnicząca ZHR
Warszawa, 3 kwietnia 2014 r.
Rozkaz L. 5/2014
„Miłość i służba nadają sens naszemu życiu”.
Jan Paweł II

Druhny i Druhowie!
Ojciec Święty Jan Paweł II jest dla mojego pokolenia, dla pokoleń wychowanków ZHR,
postacią szczególną. Nie tylko dlatego, że w trudnych czasach dawał nadzieję słowami „Nie
lękajcie się”, ale także dlatego, że wysoko stawiał poprzeczkę mówiąc „Musicie od siebie
wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”.
Towarzyszyliśmy Naszemu Papieżowi w kolejnych Białych Służbach w Polsce i za granicą,
wsłuchiwaliśmy się w jego słowa o tym , że „Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest
praca nad sobą”, uczyliśmy się odczytywać wyzwania, kiedy mówił do nas: „Nie chciejcie
ojczyzny, która was nic nie kosztuje”.
Kiedy odszedł, prawie dokładnie przed 9 laty, 2 kwietnia 2005 r., cierpieliśmy i jak
wszyscy jeszcze mocniej staraliśmy się odnajdywać jego ślady w naszym życiu, w życiu
naszych rodzin i naszej wspólnoty harcerskiej.
Obecnie podczas rekolekcji, przygotowujemy się do Kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII,
a wkrótce będziemy osobiście uczestniczyć w uroczystościach w Rzymie i w naszych
parafiach.
Kończy się kadencja władz ZHR, zaczyna XIV Zjazd ZHR (który tak jak pierwszy Zjazd, 25
lat temu, odbywa się na Wybrzeżu - tym razem w Gdańsku) i to jest dobra okazja, żeby
podziękować wszystkim, szczególnie członkom Naczelnictwa, za Służbę.
Bez Waszego zaangażowania, odpowiedzialności, entuzjazmu i energii nie można byłoby
osiągnąć tak wiele. Ta Służba to Wasz dar dla ZHR. Dziękuję za nią i za budowanie
atmosfery współdziałania i podejmowanie kolejnych wyzwań.
Dziękuję też naszym rodzinom za Miłość, a szczególnie Agnieszce, Magdzie, Małgosi,
Andrzejowi, Janowi i Marcinowi. Wasze towarzyszenie naszym zmaganiom, cierpliwość
i zrozumienie jest nie do przecenienia. Dziękuję naszym dzieciom, które choć często są
motorem naszych działań w ZHR, ponoszą największe koszty naszego zaangażowania.
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1. Naczelnictwo
1.1. Informuję, że Naczelnictwo uchwałą 280/2 z dnia 3 kwietnia 2014r. zatwierdziło do
stosowania dokument „Działalność publiczna członków ZHR”.
1.2. Informuję, że Naczelnictwo uchwałą 280/3 z dnia 3 kwietnia 2014r. zatwierdziło do
stosowania dokument „Współpraca z mediami”.
1.3. Informuję, że Naczelnictwo uchwałą 280/4 z dnia 3 kwietnia 2014r. przyjęło
„Instrukcję postępowania w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w sprawie ochrony
danych osobowych” wraz z załącznikami i zobowiązuję wszystkie Okręgi ZHR do jej
stosowania.
1.4. Zwalniam z funkcji Pełnomocnika Naczelnictwa ds. historii i archiwum oraz Archiwisty
ZHR hm. Ewę Ciosek, dziękując jej za pełnioną służbę.
2. Krzyż Honorowy ZHR
Na wniosek Kapituły Krzyża Honorowego ZHR z dniem 3 kwietnia 2014 r. nadaję Krzyż
Honorowy SEMPER FIDELIS zasłużonym instruktorom, którzy od 25 lat pozostają w
służbie dla ZHR:
hm. Grażynie Broniewskiej
hm. Michałowi Butkiewiczowi
hm. Jarosławowi Cichoniowi
hm. Markowi Jędrzejowskiemu
Ks. hm. Zbigniewowi Formelli.
3. Podziękowania
3.1. Składam podziękowania ustępującym władzom Związku wszystkich szczebli
wykonanie swoich obowiązków w mijającej kadencji oraz wszystkim Pełnomocnikom
Naczelnictwa, szefom i członkom Wydziałów oraz Zespołów przy Naczelnictwie za podjęte
działania.
3.2. Składam podziękowania za pomoc przygotowaniu i przeprowadzeniu
współorganizowanej przez ZHR konferencji „Finansowanie działalności organizacji
pożytku publicznego w dzisiejszej Polsce z perspektywy darczyńców i obdarowanych”,
która odbyła się w dniu 22.03.2014 r. w Szkole Głównej Handlowej Warszawie
reprezentacji ZHR, którą stanowili:
hm. Renata Adrian-Cieślak (Wielkopolska Chorągiew Harcerek)
phm. Jacek Grzeszak (Mazowiecka Chorągiew Harcerek)
pwd. Michał Homenda (Lubelska Chorągiew Harcerzy)
phm. Karol Kobyliński (Mazowiecka Chorągiew Harcerzy)
pwd. Aleksandra Lenarcik (Mazowiecka Chorągiew Harcerek)
hm. Magda Masiak (Mazowiecka Chorągiew Harcerek)
pwd. Jan Masse (Mazowiecka Chorągiew Harcerzy)
pwd. Marta Mizak (Mazowiecka Chorągiew Harcerek)
pwd. Anna Niestoruk (Lubelska Chorągiew Harcerek)
hm. Jan Pastwa (Mazowiecka Chorągiew Harcerzy)
pwd. Kajetan Rostkowski (Mazowiecka Chorągiew Harcerzy)
hm. Przemysław Stawicki (Wielkopolska Chorągiew Harcerzy)
pwd. Mikołaj Żurek (Lubelska Chorągiew Harcerzy)
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3.3. Składam podziękowania hm. Michałowi Butkiewiczowi (Kujawsko-Pomorska
Chorągiew Harcerzy) za reprezentowanie ZHR podczas panelu nt. finansowania
organizacji harcerskich podczas konferencji „Finansowanie działalności organizacji
pożytku publicznego w dzisiejszej Polsce z perspektywy darczyńców i obdarowanych”.
3.4. Składam podziękowania hm. Magdalenie Masiak (Mazowiecka Chorągiew Harcerek)
i hm. Ewie Hofmann-Piotrowskiej (KAHA) oraz Wydziałowi Komunikacji za przygotowanie
i przeprowadzenie cyklu wydarzeń dla uczczenia pamięci bohaterów „Kamieni na szaniec”
w rocznicę akcji Meksyk szczególnie w dniach 22-29.03.2014r.
3.5. Składam podziękowania hm. Ewie Ciosek (Mazowiecka Chorągiew Harcerek) za
zaangażowanie i determinację w prowadzeniu prac nad uporządkowaniem archiwum ZHR.
3.6. Składam podziękowania hm. Grzegorzowi Nowakowi (Łódzka Chorągiew Harcerzy) za
zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu do druku sprawozdania władz mijającej
kadencji.
3.7. Składam podziękowania wszystkim Pracownikom Biura Naczelnictwa, a w
szczególności Katarzynie Miałce, Piotrowi Kleszczowi i Wojciechowi Stankowi za
zaangażowanie i wspieranie działań członków Naczelnictwa w mijającej kadencji.

Czuwaj!

Przewodnicząca ZHR

/-/ hm. Ewa Borkowska-Pastwa HR
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