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Nie lękajcie się być świętymi!
Druhny i Druhowie!
Z przesłaniem Papieża Jana Pawła II, ponad tysiąc harcerek i harcerzy ZHR dawało świadectwo
Jego świętości podczas uroczystości kanonizacyjnych w Niedzielę Miłosierdzia Bożego
w Rzymie. Biała Służba 2014 to był czas szczególnej łaski dla naszej organizacji. Chciałabym, aby
pielgrzymi trud, szczere zaangażowanie w przygotowania do kanonizacji, zdobywanie
sprawności i poczucie siły harcerskiej rodziny jakie nam towarzyszyło w te niezapomniane dni
nie zostało zmarnotrawione. Świętość Jana Pawła II dla wielu z nas była czymś oczywistym
jeszcze za Jego życia, teraz została potwierdzona powagą Kościoła. Czerpmy więc nieustannie
pełną garścią z duchowego dorobku tego wielkiego pontyfikatu w naszej harcerskiej służbie.
Odnajdujmy właściwe ścieżki i pomnażajmy dobro, bo takie wyzwanie pozostawił nam Święty
Jan Paweł II i tego oczekują od nas Jego następcy Papież Benedykt XVI i Franciszek.
Ten ostatni łącząc kanonizację Naszego Jana Pawła II z kanonizacją Jana XXIII otworzył przed
nami nowe zadania poszukiwania świętości w uśmiechu, dobroci, prostocie, gorliwości,
otwartości i zdolności do serdecznej współpracy. Z nowymi Świętymi mobilizujmy nasze siły na
Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku.
Pragnę podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w działania "BS 2014", zarówno
pielgrzymując do Rzymu jak i podejmując służbę w lokalnych środowiskach na terenie całej
Polski. Szczególnie dziękuję Naszym Rodzicom za wsparcie również w niełatwym wymiarze
finansowym. Byłam dumna ze świadectwa ZHR kiedy tak licznie stanęliśmy w przeddzień
uroczystości do apelu na dziedzińcu Kościoła Imienia Jezus w Rzymie i uczestniczyliśmy w Mszy
Świętej. Gdy następnego dnia wraz z innymi pielgrzymami przeżywaliśmy uroczystości
kanonizacyjne na Placu Świętego Piotra wciąż docierały do nas, do członków Naczelnictwa
gorące podziękowania i pochlebne opinie.
Nie mniej ważnym świadectwem pamięci o bohaterach czasu II Wojny Światowej w ostatnich
dniach, były uroczystości 70 Rocznicy Zwycięskiej Bitwy o Monte Cassino. Uczestniczyła w nich
reprezentacja najlepszych drużyn ZHR z całej Polski. W trakcie uroczystości (powtarzając akt
dokonany w roku 1969 powierzenia „sztandarów walczącego o wolność Narodu” harcerzom
Związku Harcerstwa Polskiego działającego poza granicami Kraju, potomkom bohaterów tamtej
bitwy), kolejne pokolenie harcerek i harcerzy z kraju (w tym ZHR) i tych działających poza jego
granicami, zostało wyróżnione symbolicznym przekazaniem sztandarów narodowych z rąk
żołnierzy 2 korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. To wyróżnienie zobowiązuje nas do
pilnowania tradycji walk o wolną Polskę i „trzymania straży” nad mogiłami bohaterów walk o
Monte Cassino i na wszystkich cmentarzach czasu okrutnej wojny.
To zadanie przechowania tradycji i pamięci to wyzwanie dla każdej drużynowej i drużynowego,
bo tak jak pisał Andrzej Małkowski w pierwszym dokumencie harcerskim - rozkazie z 22 maja
1911 r.:
„Drużynowy kieruje stroną ćwiczebną i wychowawczą całej drużyny.”

1. Naczelnictwo
1.1. Informuję, że Naczelnictwo na posiedzeniu w dniu 14 maja 2014 r. realizując uchwałę nr 6
XIV Zjazdu ZHR podjęło Uchwałę 282/2 w sprawie przyjęcia Tekstu Jednolitego Statutu ZHR.
1.2. Zwalniam z funkcji Pełnomocnika Naczelnictwa ds. peregrynacji relikwii bł. ks. phm.
Wincentego Frelichowskiego ks. phm. Piotra Kępę, dziękując mu za pełnioną służbę.
1.3. Zwalniam z funkcji Pełnomocnika ds. przygotowań do kanonizacji Jana Pawła II ks. hm.
Roberta Mogiełkę. dziękując mu za duże zaangażowanie i trud podjęty także w trakcie
Pielgrzymki do Rzymu.
2. Okręgi
2.1. Podaję do wiadomości, że w dniu 14 maja 2014 r. Naczelnictwo ZHR zatwierdziło na
funkcjach Przewodniczącego Zarządu Okręgu Mazowieckiego phm. Jana Badowskiego oraz
Skarbnika Zarządu Okręgu Mazowieckiego phm. Martę Idzikowską.
3. Regulaminy
3.1. Informuję, że Naczelnictwo na posiedzeniu w dniu 14 maja 2014 r. Uchwałą 282/4
zatwierdziło Regulamin Harcerskiej Odznaki Spadochronowej.
4 . Mianowania.
4.1. Mianuję Komendantem Harcerskiej Służby Lednica 2014 pwd. Łukasza Tadyszaka HR.
5. Sprawności
5.1. Po wypełnieniu wymagań i przekazaniu karty sprawności przyznaję sprawność Białej
Służby 2014 druhowi Naczelnikowi Harcerzy hm. Sebastianowi Grochali.
6. Podziękowania
6.1. Na wniosek Kapelana Naczelnego składam podziękowania:
6.1.1. Za pełnioną służbę i zaangażowanie dziękuję Sztabowi BS 2014, który stanowili:
hm. Mariusz Ossowski (Pomorska Chorągiew Harcerzy) - konsultant ds. programowych
i organizacyjnych,
pwd. Agnieszka Chorabik (Pomorska Chorągiew Harcerek) - sekretarz,
pwd. Maciej Turzański (Mazowiecka Chorągiew Harcerzy) - kwatermistrz,
phm. Artur Dryjer (Pomorska Chorągiew Harcerzy) – oboźny,
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phm. Krzysztof Goliszewski (Pomorska Chorągiew Harcerzy) - koordynator informacji
internetowych,
pwd. s. Helena Cejrowska wędr. (Mazowiecka Chorągiew Harcerek) - koordynator Programu
„Kanonizacyjna Iskra Miłosierdzia”,
phm. Anna Magdalena Malinowska (Mazowiecka Chorągiew Harcerek)- rzecznik prasowy ZHR,
ks. pwd. Michał Krudysz SJ (Podkarpacka Chorągiew Harcerzy) - koordynator Rekolekcji
Internetowych.
6.1.2. Za trud przygotowania i prowadzenia pielgrzymek środowisk, odpowiedzialność i służbę
dziękuję koordynatorom okręgowych Pielgrzymek, którymi byli:
phm. Grzegorz Pidanty (Okręg Dolnośląski),
hm. Michał Markowicz (Okręg Górnośląski),
pwd. Michał Homenda (Okręg Lubelski),
phm. Dariusz Szkiłondź (Okręg Łódzki),
hm. Marcin Dorosz (Okręg Małopolski),
pwd. Hubert Ryszkowski (Okręg Mazowiecki),
hm. Adam Niemkiewicz (Okręg Pomorski),
hm. Krzysztof Frąckowiak (Okręg Wielkopolski),
hm. Lidia Wierzbicka (Okręg Mazowiecki - Obwód Ziemia Radomska),
hm. Andrzej Nawojczyk (Okręg Zachodniopomorski).
6.1.3. Za pomoc organizacyjną i wsparcie przy tworzeniu i realizacji programu Pielgrzymki ZHR
do Rzymu dziękuję :
hm. Wiesławowi Turzańskiemu (Mazowiecka Chorągiew Harcerzy),
hm. Markowi Różyckiemu (Małopolska Chorągiew Harcerzy),
ks. phm. Pawłowi Kowalskiemu (z Rzymu).

6.2. Składam podziękowania za przygotowanie i przeprowadzenie Wyprawy ZHR na
uroczystości z okazji 70-rocznicy Bitwy o Monte Cassino druhom:
phm. Rene Karkocha (Małopolska Chorągiew Harcerzy),
Sekretarzowi Generalnemu hm. Wiesławowi Turzańskiemu oraz Wojciechowi Stankowi
z Wydziału Finansowego Biura Naczelnictwa ZHR.

6.3. Składam podziękowania za zaangażowanie w przygotowanie, przeprowadzenie oraz
rozliczenie projektu dotyczącego organizacji w grudniu 2013 r. szkoleń w ramach konkursu
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MEN „Wolontariat harcerski”, do którego ZHR przystąpił wraz ze Stowarzyszeniem Harcerstwa
Katolickiego „Zawisza” oraz Stowarzyszeniem Harcerskim:
hm. Katarzynie Woś - Górnośląska Chorągiew Harcerek;
hm. Monice Kobus - Lubelska Chorągiew Harcerek,
oraz pracownikom Biura Naczelnictwa ZHR.
Jednocześnie dziękuję Okręgom i naszym partnerom z innych organizacji harcerskich za
mobilizację i współpracę przy realizacji tego projektu.

Czuwaj !

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