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„Wszystko to, co jest przed Tobą, pozostaje do zdobycia.
Życiu, które nadchodzi, możesz nadać głębszą treść,
wartość i znaczenie. Zależy to od Twojej oceny życia
i czasu, od Twojego stosunku do pracy, od szacunku dla
Twego umysłu, woli i serca, dla Twych wartości
ludzkich, narodowych i chrześcijańskich”.
Stefan Kardynał Wyszyński

Rozkaz L. 5/2015
Druhny i Druhowie,
W naszej harcerskiej służbie, w codziennym życiu stawiamy sobie bardziej i mniej ambitne cele,
zadania do wykonania. To czy i jak je wykonujesz zależy za każdym razem od Ciebie. Od Twojej
odpowiedzialności, szacunku dla innych, słowności i uczciwości.
Gdy udaje się nam zrealizować nasze plany, cieszymy się i dodaje nam to skrzydeł.
W sytuacji, w której nie wywiązujemy się z tego, co obiecaliśmy, z danego słowa, albo spóźniamy
się z wykonaniem zadania, czy nie dotrzymujemy terminu – zazwyczaj szukamy
usprawiedliwienia.
Wtedy znajdujemy wiele przyczyn: inne priorytetowe sprawy, studia, praca zawodowa,
obowiązki rodzinne, zmęczenie i zadowoleni ze znalezionego usprawiedliwienia przechodzimy
nad problemem do porządku dziennego tak, jakby nic się nie stało.
Tymczasem każda taka sytuacja sprawia, że stajemy się niewiarygodni, nierzetelni, niepoważni.
Wystawiamy tym samym świadectwo nie tylko sobie, swojej drużynie, środowisku, ale całemu
harcerstwu.
Dlatego lepiej nie obiecuj, jeżeli czujesz, że nie dasz rady, a jeżeli obiecujesz – to nie zawiedź.
Nie zawiedź przy realizacji kolejnej próby, nie zawiedź podczas kolejnego egzaminu, nie zawiedź
swoich bliskich, nie zawiedź w sprawach małych i wielkich.
Nie spóźniaj się, dotrzymuj terminów, rozliczaj się porządnie i na czas, niezależnie od tego, czy
dotyczy to Twoich pieniędzy, Twojego obozu czy dużego projektu.
A jeśli czujesz, że nie dajesz rady, nie szukaj usprawiedliwienia, nie oszukuj siebie i innych, nie
uciekaj, tylko daj innym znać, że masz kłopot i że potrzebujesz wsparcia albo więcej czasu.
Tylko wtedy możemy coś zmieniać, dookoła, jeśli sami będziemy chcieli zmieniać siebie.
Bo Twoja próba ciągle trwa…
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1. Naczelnictwo
1.1. W związku z objęciem funkcji Naczelnika Harcerzy zwalniam z funkcji Pełnomocnika
Naczelnictwa ds. ubezpieczeń hm. Roberta Kowalskiego, dziękując mu za rzetelnie pełnioną
służbę na tej funkcji.
1.2.

Powołuję

na

funkcję

Pełnomocnika

Naczelnictwa

ds.

ubezpieczeń

hm.

Pawła

Szymankiewicza (Łódzka Chorągiew Harcerzy).
1.3. Informuję, że Naczelnictwo Uchwałą 299/4 z dnia 27 maja 2015 r. zatwierdziło
Regulamin Gromady Zuchenek Organizacji Harcerek ZHR.
Zatwierdzony Regulamin Gromady Zuchenek Organizacji Harcerek ZHR stanowi załącznik do
rozkazu.
2. Zjazd Strategiczny
2.1. Zwalniam z funkcji komendantki Zjazdu Strategicznego phm. Barbarę Kubiak (Wielkopolska
Chorągiew Harcerek).
3. Komisja Harcmistrzowska
3.1. W związku z objęciem funkcji Naczelnika Harcerzy na własną prośbę zwalniam ze składu
Komisji Harcmistrzowskiej hm. Roberta Kowalskiego.

4. Podziękowania
4.1. Składam serdeczne podziękowania za zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie
Zjazdu Strategicznego w Poznaniu wszystkim służbom, a w szczególności instruktorkom
Wielkopolskiej Chorągwi Harcerek:
phm. Barbarze Kubiak HR – Komendantce Zjazdu
phm. Dominice Marciniak wędr. – Komendantce Chorągwi
pwd. Annie Szafrańskiej wędr. - odpowiedzialnej za obsługę biura
pwd. Patrycji Nowak - odpowiedzialnej za służbę kwatermistrzowską
hm. Renacie Adrian-Cieślak HR
a także pwd. Kacprowi Kozaneckiemu HO (Wielkopolska Chorągiew Harcerzy).
4.2. Składam podziękowanie za przygotowanie merytoryczne i koordynowanie prac grup
problemowych Zjazdu Strategicznego hm. Arturowi Nowakowi (Pomorska Chorągiew Harcerzy).
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4.3. Dziękuję członkom Naczelnictwa: hm. Renacie Adrian-Cieślak, hm. Katarzynie Bieroń, hm.
Alicji Dziewanowskiej, hm. Izabeli Glesmer, hm. Urszuli Kret, hm. Grzegorzowi
Karczmarczykowi, hm. Robertowi Mogiełce oraz hm. Karolowi Siergiejowi za prowadzenie prac
grup problemowych na Zjeździe Strategicznym.

Czuwaj!

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