Przewodnicząca ZHR
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Rozkaz L. 5/2015
,,Przy innym ogniu…".
Druhny i druhowie!
Dziś odszedł na Wieczną Wartę hm. Ryszard Wcisło, wybitny instruktor Związku Harcerstwa
Rzeczypospolitej, autorytet dla wielu pokoleń instruktorów harcerskich. Jego osobisty przykład,
energia i postawa służby inspirowała nas wszystkich. Choć pełnił najważniejsze funkcje
w harcerstwie, był Naczelnikiem Harcerzy, Komendantem Chorągwi, Hufcowym, zawsze
pamiętał co jest istotą naszej pracy. Przez wiele lat pełnił funkcję drużynowego 19 Krakowskiej
Lotniczej Drużyny Harcerzy „Ptaki Polskie”, a także 19 Krakowskiej Lotniczej Drużyny
Harcerzy „Orli Szaniec”.
Był członkiem założycielem krakowskiego Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja
Małkowskiego, a we wrześniu 1981 roku został komendantem Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa
na krakowskich Błoniach. Działał w Ruchu Harcerstwa Rzeczypospolitej w latach 1982-1989.
W roku 1989 współtworzył ZHP rok założenia 1918, a po połączeniu - ZHR.
Był z nami wszędzie na Białych Służbach, na Jubileuszowym Zlocie ZHR w Lednicy, na Zlocie
XX-lecia, na Jubileuszowym Zlocie 100-lecia Harcerstwa w Krakowie Łagiewnikach, na
Zjazdach ZHR i Konferencjach Harcmistrzowskich. Nie tak dawno na Zjeździe Programowym
w Poznaniu szykował się z nami do Światowych Dni Młodzieży, projektując kolejną „Białą”
sprawność...
Druhu Ryszardzie, dziękujemy za Twoją bezkompromisowość, przechowywanie tradycji
harcerskiej, dbałość o schludność harcerskiego munduru i przestrzeganie musztry w ZHR.
Dziękujemy za wszystkie Twoje rady, wskazówki, za świadectwo służby i odpowiedzialności.
Byłeś i będziesz dla nas zawsze punktem odniesienia.
Jesteśmy dumni, że byłeś jednym z nas!
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1. Służba
1.1 Zarządzam w całym Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej 3-miesięczną żałobę.
1.2 Rozkazuję założenie na ten okres na Krzyże Harcerskie czarnej krepy, a na sztandary czarne
wstęgi.
Czuwaj!
Przewodnicząca ZHR
hm. Ewa Borkowska-Pastwa HR
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