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Rozkaz specjalny LS. 4/2016
Druhny i druhowie!

"Za nami jasnych godzin moc
I moc młodzieńczych snów
Przy innym ogniu w inną noc
Do zobaczenia znów..."
1. Krzyż Honorowy ZHR
1.1. Na wniosek Kapituły Krzyża Honorowego ZHR nadaję Krzyż Honorowy PRO AMICO
śp. hm. Bogdanowi Szwagrzakowi.
Naczelnictwo Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej ze smutkiem przyjęło informację o
odejściu na Wieczną Wartę w dniu 16 listopada 2016 roku Druha hm. Bogdana Szwagrzaka,
nieprzeciętnego instruktora Związku Harcerstwa Polskiego działającego poza granicami Kraju.
Przewodniczący ZHP w latach 1994 - 2000, wcześniej Naczelnik Harcerzy w latach
1988 - 1994. Drużynowy, szczepowy, wieloletni członek Komendy Chorągwi Harcerzy w Wielkiej
Brytanii, w latach 1974 - 1978 jej Komendant. Jego pasją instruktorską było kształcenie kolejnych
pokoleń instruktorów działających poza granicami Polski. Inicjator wielu programów i autor kilku
podręczników harcerskich. Za prowadzoną na uchodźstwie działalność harcerską i społeczną
w 2013 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi
Rzeczypospolitej Polskiej.
Gorący okres lat osiemdziesiątych w Polsce, Harcerstwo Niepokorne i początki ZHR pokrywały
się z pełnieniem przez Druha Bogdana kierowniczych funkcji w Naczelnictwie ZHP. Wyprawa
reprezentacji ZHP działającego od wojny poza Krajem na wspólny Zlot 80-lecia Harcerstwa w
Olsztynie k/Częstochowy był symbolicznym momentem pełnego powrotu do ponownie wolnej
Ojczyzny tradycyjnego harcerstwa wiernego służbie Bogu i Polsce. Druh Bogdan zapoczątkował
wówczas wiele braterskich relacji pomiędzy naszymi organizacjami. Był gościem na naszych zlotach,
uczestniczył w wielu spotkaniach, pielgrzymkach i wspólnych wyprawach do naszych przyjaciół na
Kresach. Wielokrotnie gościł naszych instruktorów na Światowych Zlotach i tak po prostu na
instruktorskich rozmowach w londyńskiej siedzibie Naczelnictwa ZHP.
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Przewodniczący ZHR
Druhu Bogdanie, dziękujemy za Twoją bezkompromisowość i przechowywanie tradycji
harcerskiej z dala od Ojczyzny. Dziękujemy za wszystkie Twoje rady, wskazówki, za świadectwo służby
i braterstwa. Byłeś i będziesz dla nas zawsze niezawodnym Przyjacielem.
Druhnie Krystynie, najbliższej rodzinie i pogrążonym w smutku Przyjaciołom w harcerstwie
ze Związku Harcerstwa Polskiego, przekazuję szczere wyrazy współczucia.
Niech spoczywa w Panu,
Czuwaj!
Przewodniczący ZHR

hm. Grzegorz Nowik HR
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