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Warszawa, 15 stycznia 2009 r.
PRZEWODNICZ¥CY
ZWI¥ZKU HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ
Rozkaz L. 1/2009

Szanowne Druhny, Szanowni Druhowie!

Rozpocz¹³ siê nowy 2009 rok - Rok 20-lecia Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Niech
ta rocznica zdopinguje nas zarówno do patrzenia w przysz³oœæ, do snucia planów i aktywnej pracy
wychowawczej, jak i do spojrzenia wstecz - w historiê Zwi¹zku wyra¿an¹ dziejami naszych dru¿yn,
szczepów, hufców i chor¹gwi, a nade wszystko prac¹ poszczególnych ludzi. Parafrazuj¹c czêsto
cytowane s³owa chcia³bym poprosiæ Was, abyœmy nie tracili pamiêci, bo trac¹c pamiêæ mo¿emy
pozbawiæ siê to¿samoœci, wszystkich tych pozytywnych doœwiadczeñ, które wystêpowa³y w minionych latach s³u¿by Bogu, Polsce i bliŸnim.

Dlatego zachêcam, szczególnie Was Druhny i Druhowie Dru¿ynowi, do poszukiwania korzeni
ZHR. Niech te dzia³ania bêd¹ prawdziwym harcem na 20-lecie. Niech poka¿¹ dzisiejszym harcerkom
i harcerzom, ¿e nie s¹ samotn¹ wysp¹, ¿e harcerska sztafeta pokoleñ trwa. Jednoczeœnie zastanawiajmy
siê nie tylko nad tym, kto i kiedy stawia³ kamienie milowe w historii ZHR, ale tak¿e, a mo¿e przede
wszystkim, dlaczego to robi³ i jakie te dzia³ania przynios³y efekty. Znany satyryk mówi³, ¿e "historia
uczy tylko jednego, ¿e nigdy, nikogo i niczego nie nauczy³a". Nie pozwólmy, aby mia³ racjê.

Chcia³bym ¿yczyæ nam wszystkim, aby te poszukiwania zaowocowa³y nowymi przyjaŸniami,
wzmocni³y poszczególne œrodowiska i sta³y siê podstaw¹ ciekawych opowieœci przy obozowych
ogniskach, zw³aszcza podczas sierpniowego Jubileuszowego Zlotu XX-lecia.

1. Zwolnienia
1.1. Zwalniam z funkcji Koordynatora ogólnopolskiej Akcji Paczka 2008 pwd. Tomasza Górnickiego
- Mazowiecka Chor¹giew Harcerzy.
Wymienionemu Druhowi wyra¿am podziêkowanie za trud i sumienne wywi¹zanie siê z podjêtych
obowi¹zków.
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2. Instrukcje.
2.1. Podajê do wiadomoœci, ¿e Naczelnictwo ZHR podjê³o uchwa³ê o zmianie Instrukcji zbierania
sk³adek cz³onkowskich. Instrukcja wraz z komentarzem stanowi za³¹cznik do niniejszego Rozkazu.

3. Konkursy.
3.1. Podajê do wiadomoœci, ¿e w dniu 15 stycznia 2009 r. Naczelnictwo ZHR og³osi³o Konkurs na
Tropicieli Niesfornych Mamutów. Szczegó³owe informacje znajduj¹ siê w Komunikacie Biura
Naczelnictwa ZHR nr 209 dostêpnym na stronie http://www.zhr.pl/naczelnictwo/komunikaty/. Gor¹co
zachêcam do wziêcia udzia³u w konkursie.

4. Okrêgi.
4.1. Podajê do wiadomoœci, ¿e Naczelnictwo ZHR zdecydowa³o o zwo³aniu Nadzwyczajnego Zjazdu
Okrêgu Dolnoœl¹skiego ZHR na dzieñ 26 wrzeœnia 2009 roku. Instruktorki i instruktorów oraz inne
uprawnione osoby z terenu dzia³ania okrêgu proszê o obecnoœæ oraz aktywne i odpowiedzialne uczestnictwo w ZjeŸdzie.

Czuwaj!

Przewodnicz¹cy ZHR
hm. Micha³ Butkiewicz HR
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