Warszawa, 27 sierpnia 2021 roku

Rozkaz L10/2021
1. Krzyż honorowy ZHR
Na wniosek Kapituły Krzyża Honorowego ZHR przyznaję Krzyż Honorowy ZHR „Semper Fidelis” hm.
Małgorzacie Siergiej z Pomorskiej Chorągwi Harcerek za wybitne osiągnięcia w pracy instruktorskiej na
rzecz rozwoju działalności ZHR i upowszechnianie ideałów harcerskich w społeczeństwie.
Druhna hm. Małgorzata Siergiej w ostatnich latach podejmowała i koordynowała szereg wiodących dla
ZHR inicjatyw i programów, które pozwoliły zaistnieć Związkowi w przestrzeni społecznej i edukacyjnej
kraju budując autorytet naszej organizacji wśród społeczeństwa i stawiając nas jako Partnera dla
instytucji rządowych i samorządowych. Jej wiedza i umiejętność działania pozwoliły pokazać dorobek
ZHR oraz wiedzę i umiejętności naszych instruktorów w konkretnych działaniach i przeprowadzić
ogólnopolskie programy edukacyjno-wychowawcze na skalę ogólnopolską na profesjonalnym
poziomie merytorycznym i organizacyjnym w ramach działań wolontariatu.
Najważniejszym wyzwaniem, któremu sprostała druhna Małgorzata Siergiej było objęcie funkcji
komendantki Zlotu 30-lecia ZHR. Przyjęła na siebie ten obowiązek w sytuacji zagrożenia dla
przeprowadzenia Zlotu. W krótkim czasie skupiła wokół siebie dynamiczny zespół instruktorski, który
w czasie kilku miesięcy przygotował, a następnie przeprowadził zlot dla niemal 6 tys. harcerek i
harcerzy. Zlot dla władz i społeczeństwa województwa warmińsko-mazurskiego stał się wydarzeniem
znaczącym. Gośćmi na Zlocie byli m.in. Prezydent i Premier RP. Okres wakacji i obecność w tym regionie
turystów z całej Polski stworzyły możliwość promocji harcerskich ideałów. Zlot stał się znaczącym
impulsem do pobudzenia do działań środowisk harcerskich w całej Polsce. Co ważne Zlot został
zamknięty i podsumowany bez istotnych zastrzeżeń.
Nauczycielka języka polskiego. Związana ze środowiskiem olsztyńskim ZHR, w którym pełniła wiele
funkcji wychowawczych na różnych szczeblach organizacyjnych (m.in. drużynowej i komendantki
chorągwi). W kadencji 2018-2020 pełni funkcję członka Naczelnictwa. W latach 2016-2018 była
członkinią Rady Naczelnej ZHR.

Nagradzana za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, m.in. przez Ministra
Edukacji Narodowej, Warmińsko–Mazurskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta. Otrzymała także
Medal „Pro Patria” oraz statuetkę „Anioł Młodzieży 2019”. Odznaczona medalem Stulecia Odzyskanej
Niepodległości.
Do najistotniejszych sukcesów (poza Zlotem 30-lecia ZHR) Druhny hm. Małgorzaty Siergiej należały:
1. Program Niepodległa 1918-2018
- w obszarze „dla harcerstwa” realizowano w organizacjach ZHR programy wychowawcze - „Skry
Niepodległości” i „Płomień Niepodległości” oraz zdobywano miano „Drużyny Niepodległej”. Program
rozpoczynał Złaz Instruktorów w Krakowie, a kończył Złaz Drużyn Niepodległej, który jednocześnie
inaugurował obchody 30-lecia ZHR.
- w obszarze „ dla społeczeństwa” ZHR realizował ogólnopolski konkurs dla szkół wszystkich szczebli
„Szkoła Niepodległej”, organizowany we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Druhna
Małgorzata była współorganizatorką tego konkursu. Zaszczytne miano „Szkoły Niepodległej” nadane
zostało 215 szkołom z całego kraju (https://szkolaniepodleglej.zhr.pl/szkoly-certyfikowane ), które
zrealizowały wszystkie zadania z następujących obszarów: Szlak Trzech Świąt Rzeczypospolitej, Szlak
Współtwórców Niepodległości, Szlak Żołnierzy Niepodległości, Szlak Dróg do Niepodległości, Szlak
Pierwszych Dni Wolności.
2. Konferencja Instruktorska i Gala Jubileuszowa 30- lecia ZHR - 29 lutego - 1 marca 2020 r. w
Warszawie – dla instruktorów i zaproszonych gości.
3. Koordynacja prac nad pozyskiwaniem nowych środowisk harcerskich - Kursy Judymowe
Od marcu 2018 roku druhna Małgorzata Siergiej uczestniczy w rozwoju tej inicjatywy i jest w kadrze
wszystkich kursów.
2. Rada Naczelna
Informuję, że Rada Naczelna Uchwałą Rady Naczelnej ZHR nr152/1 z dnia 25.08.2021 r. zatwierdziła
sprawozdanie finansowe Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej za rok 2020.

3. Naczelnictwo
W związku z zakończeniem 3,5 rocznej kadencji zwalniam z funkcji w Naczelnictwie:
Hm. Karola Siergieja – Wiceprzewodniczącego ZHR
Hm. Jana Aleksandra Pastwę – Wiceprzewodniczącego ZHR
Hm Wiesława Turzańskiego – Sekretarza Generalnego ZHR
Hm. Adama Niemkiewicza Skarbnika ZHR
Hm. Roberta Mogiełkę – Kapelana Naczelnego ZHR
Hm. Katarzynę Bieroń – Komisarza zagranicznego ZHR
Hm. Annę Malinowską – Członkini Naczelnictwa ZHR
Hm. Małgorzatę Siergiej – Członkini Naczelnictwa ZHR
Hm. Dominikę Romanowicz – Naczelniczkę Harcerek
Hm. Michała Markowicza – Naczelnika Harcerzy.
Wszystkim członkom Naczelnictwa dziękuję za wspólna służbę, wytężoną pracę i lojalność.

