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Rozkaz L2/2016

Druhny i druhowie!
Ks. Mieczysław Maliński w „Elementarzu dla początkujących, zaawansowanych i dojrzałych” pisze:
„W każdym z nas jest zatruta studnia. W każdym z nas płonie ogień zła. W każdym drzemie szatan.
Z biegiem lat coraz bardziej pogłębia się to nasze doświadczenie. Bo coraz bardziej widzimy
z przerażeniem, że tam gdzie dotąd rosła zielona łąka, wybucha wulkan. Odkrywamy, że leżą w nas
pokłady zła, których nawet nie domyślaliśmy się. Padają kolejne twierdze naszej niewinności, naszej
niepokalaności. Przekonujemy się, że stać nas na nienawiść, bezwstyd, zemstę, oszustwo, kłamstwo,
sprzedajność. I jeżeli dotąd myśleliśmy o złoczyńcach „on”, „ona” , teraz już wiemy: my też jesteśmy
zdolni do każdego przestępstwa.
Teraz już wiemy, że piekło jest w nas i tylko od naszej mądrości i miłości zależy, czy potrafimy opanować
ten buzujący ogień zła, który nas trawi….
Gromadź w sobie dobroć serca - aby kiedyś nie pochłonęła cię twoja nienawiść.
Gromadź w sobie mądrość życiową - abyś nie uległ swojej głupocie.
Gromadź w sobie szczodrobliwość - aby kiedyś nie zniszczyła cię twoja pazerność.
Gromadź w sobie pokój wewnętrzny - aby kiedyś nie zakrzyczało cię twoje przerażenie.
Gromadź w sobie delikatność - aby kiedyś nie opanowało cię twoje chamstwo i brutalność.
Gromadź w sobie odwagę - abyś kiedyś nie przestraszył się ludzi, świata, siebie.
Gromadź w sobie ufność - abyś kiedyś nie wpadł w twoją rozpacz.
Gromadź w sobie światło - aby kiedyś nie ogarnęła cię twoja ciemność….”
Na środowiskowych waśniach i egoizmach tracimy wszyscy.
Naszą siłą była i jest wspólnota, umiejętność ograniczania indywidualnych ambicji dla jej dobra, zaufanie,
a nie podejrzliwość, rozwiązywanie konfliktów na drodze porozumienia i wzajemnych ustępstw, a nie
konfrontacji, budowanie, a nie burzenie, delikatność, a nie arogancja, wzmacnianie poczucia
bezpieczeństwa i lojalności, a nie wrogości.
Czy działasz tak, aby budować, wzmacniać i jednoczyć naszą wspólnotę?
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Przewodnicząca ZHR
1. Naczelnictwo
1.1. Informuję, że Naczelnictwo na wniosek Zarządu Okręgu Lubelskiego Naczelnictwo w dniu 3 lutego
2016 roku podjęło uchwałę nr 308/3 w sprawie nadania Druhowi Leszkowi Guzowi HO godności
Honorowego Członka Współdziałającego ZHR.
1.2. Informuję, że Naczelnictwo w dniu 14 lutego 2016 roku podjęło uchwałę nr 309/1 w sprawie
anulowania Regulaminu Pracy.
1.3. Informuję, że Naczelnictwo w dniu 14 lutego 2016 roku podjęło uchwałę nr 309/3 w sprawie
powołania spółki „ZHR Pro”.
2. Okręgi
2.1. Podaję do wiadomości, że w dniu 14 lutego 2016 roku Naczelnictwo ZHR zatwierdziło na funkcjach
Przewodniczącego Zarządu Okręgu Górnośląskiego hm. Piotra Homę oraz Skarbnika Zarządu Okręgu
Górnośląskiego hm. Sebastiana Adamusa.
2.2. Zgodnie z § 5’ Regulaminu Okręgu powołuję na funkcję Komisarza Zjazdowego w Okręgu
Wielkopolskim hm. Lecha Najbauera (Mazowiecka Chorągiew Harcerzy).
3. Podziękowania
3.1. Składam serdeczne podziękowania hm. Magdalenie Masiak (Mazowiecka Chorągiew Harcerek)
oraz pracownikom Biura Naczelnictwa ZHR za zaangażowanie w przygotowanie, nadzór i koordynację
oraz rozliczenie projektu dotyczącego organizacji szkoleń w ramach konkursu MEN „Wolontariat
harcerski”.
3.2. Dziękuję Stowarzyszeniu Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” oraz Stowarzyszeniu Harcerskiemu,
naszym partnerom, z którymi ZHR przystąpił do konkursu MEN „Wolontariat harcerski” za mobilizację
i współpracę przy realizacji tego projektu.
3.3. Składam podziękowania hm. Izabeli Glesmer (Podkarpacka Chorągiew Harcerek) - Komisarzowi
Zagranicznemu oraz pracownikom Biura Naczelnictwa ZHR za zaangażowanie w przygotowanie,
koordynację oraz rozliczenie projektu „Harcerskie lato w Polsce” w ramach zadania publicznego MEN
„Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania
kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży”.
Czuwaj!
Przewodnicząca ZHR
hm. Ewa Borkowska-Pastwa HR
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