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Warszawa, 22 lutego 2007 r.
PRZEWODNICZ¥CY
ZWI¥ZKU HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ

Rozkaz L. 1/2007

Druhny i Druhowie!

Dzieñ Myœli Braterskiej to szczególny dzieñ w naszym harcerskim kalendarzu. Jest on
praktycznym wyrazem naszych idea³ów i marzeñ - o œwiecie opartym na przyjaŸni, zaufaniu,
pokoju i ¿yczliwoœci. Jest tak¿e wyrazem idei równoœci miêdzy ca³¹ braci¹ instruktorsk¹ i w
relacjach z naszymi wychowankami. Przypomnê, ¿e idea Dnia Myœli Braterskiej zrodzi³a siê,
gdy twórca naszego ruchu, lord Baden Powell, w dniu swoich urodzin zacz¹³ otrzymywaæ niezliczone listy z ¿yczeniami. Z wrodzon¹ sobie skromnoœci¹, zwróci³ uwagê, ¿e przecie¿ w skautowym ruchu wszyscy s¹ sobie równi, wszyscy s¹ braæmi, wiêc nad pamiêci¹ i ¿yczliwoœci¹ do
jednej konkretnej osoby, winniœmy przedk³adaæ pamiêæ i szacunek do wszystkich siebie nawzajem.
Ten szczególny Dzieñ, niech bêdzie wiêc okazj¹ do przypomnienia, ¿e w harcerskim
krêgu, niczym rycerze Króla Artura zawsze jesteœmy sobie równi. Czasem tylko, z woli i zaufania innych, niektórzy z nas swoj¹ s³u¿bê pe³ni¹ na bardziej odpowiedzialnych funkcjach. Ale
nawet wówczas, nad formalnymi relacjami, nad regulaminow¹ zwierzchnoœci¹, nad karnoœci¹
i pos³uszeñstwem powinno dominowaæ braterskie poczucie przyjaŸni. Podobnie w relacjach z
naszymi wychowankami, nasza metoda harcerska zak³ada oddzia³ywanie wzajemne i przyk³ad
w³asny instruktorów. Nasze idea³y braterstwa powinny byæ wiêc ¿ywe i wszechobecne w codziennej pracy dru¿yn.
Powinny te¿ promieniowaæ poza nasz¹ organizacjê. Szczególnie w czasach napiêæ
spo³ecznych, konfliktów i ³atwoœci w rzucaniu oskar¿eñ i ferowaniu wyroków, powinniœmy
swoj¹ postaw¹ i dzia³aniami œwiadczyæ, ¿e mo¿na i trzeba dzia³aæ na rzecz pojednania, odbuRozkaz Przewodnicz¹cego ZHR L 1/2007
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dowywania zaufania i przyjaŸni. ¯e w zgodzie mo¿na zbudowaæ wiêcej. ¯e razem mo¿na dojœæ
dalej.
W Dniu Myœli Braterskiej wszystkim cz³onkom Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczypospolitej
od Zuchenki i Zucha pocz¹wszy a¿ po najbardziej doœwiadczone seniorki i seniorów, a tak¿e
cz³onkom wszystkich innych harcerskich organizacji harcerskich w Kraju i poza jego granicami ¿yczê wytrwa³oœci w d¹¿eniu do tego celu. Droga przed nami daleka, wiêc byœmy na niej
spotkali jak najwiêcej prawdziwych przyjació³, by zawsze by³ ktoœ kto w potrzebie wesprze nas
i pomo¿e. I byœmy my sami, nigdy nie ulegli s³aboœci, gdy ktoœ inny bêdzie potrzebowa³ naszej
Braterskiej pomocy.

Czuwaj!

1. Zwolnienia.
1.1. W zwi¹zku z zakoñczeniem realizacji zadañ zwi¹zanych z organizacj¹ BS 2006
zwalniam z funkcji:
- Komendanta BS 2006 - hm Micha³a Gutkowskiego - Pomorska Chor¹giew Harcerzy
- Zastêpcê komendanta - hm. Konrada Obrêbskiego - Mazowiecka Chor¹giew Harcerzy
- Szefa S³u¿by na Mazowszu - phm. Elizê Dzwonkiewicz - Mazowiecka Chor¹giew
Harcerek
- Szefa S³u¿by w Ma³opolsce - hm. Micha³a Sternickiego - Ma³opolska Chor¹giew
Harcerzy
- Szefa S³u¿by w Czêstochowie - hm. Leszka Krzy¿anowskiego - Chor¹giew Harcerzy
Ziemi Opolskiej
Przekazujê w/w druhnie i druhom oraz wszystkim innym instruktorkom i instruktorom
zaanga¿owanym zarówno w centralny jak i lokalne sztaby BS 2006 serdeczne podziêkowanie za pe³n¹ poœwiêcenia pracê oraz czas i trud w³o¿one w organizacjê Bia³ej
S³u¿by 2006.
1.2 Zwalniam z funkcji Komendanta Akcji Œwi¹teczna Paczka dh pwd. Tomasza
Górnickiego - Mazowiecka Chor¹giew Harcerzy przekazuj¹c podziêkowania za zaanga¿owanie i w³o¿on¹ w pe³nion¹ funkcjê pracê.
2. Naczelnictwo.
2.1. Podajê do wiadomoœci ¿e Naczelnictwo ZHR powo³a³o jako pe³nomocnika ds konRozkaz Przewodnic¹cego ZHR L 1/2007
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taktów z Policj¹ dh hm Mariê Tkaczyk.
2.2. Na wniosek Kapelana Naczelnego powo³ujê na funkcjê pe³nomocnika ZHR ds.
Obchodów Dnia Papieskiego dh phm. Annê Kowalsk¹

- Mazowiecka Chor¹giew

Harcerek

Czuwaj!
Przewodnicz¹cy ZHR
hm. Marcin Jêdrzejewski
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