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Biuro Naczelnictwa ZHR

Warszawa, 15 lutego 2009 r.
PRZEWODNICZ¥CY
ZWI¥ZKU HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ
Rozkaz L. 2/2009

Szanowne Druhny, Szanowni Druhowie!

Dobrze siê sk³ada, ze mogê pisaæ do Was te s³owa pomiêdzy 12 lutego, czyli dniem kiedy
dwadzieœcia lat temu instruktorki i instruktorzy zgormadzeni w warszawskim koœciele Œw. Andrzeja
postanowili utworzyæ Zwi¹zek Harcerstwa Rzeczypospolitej a 22 lutego, czyli Dniem Myœli
Braterskiej.
Wbrew pozorom te dwie daty ³¹czy wiêcej ni¿ by nam siê mog³o wydawaæ. S¹ tacy, którzy
definiuj¹c harcerstwo mówi¹, ¿e to "braterstwo w s³u¿bie i œwie¿e powietrze". Otó¿ moim osobistym
wspomnieniem z tamtego spotkania za³o¿ycielskiego jest w³asnie atmosfera braterstwa, woli porozumienia i niespotykanej jednomyœlnoœci w d¹¿eniu do wspólnego celu. I wprawdzie wydarzenia kolejnych dni i tygodni owego 1989 roku nie zawsze pasowa³y do wspomnianej definicji, jednak jestem
przekonany, ¿e równie¿ dziêki pozytywnym doœwiadczeniom wynikaj¹cym z tego lutowego spotkania
by³y mo¿liwe kolejne kamienie milowe w naszej historii, takie jak Zlot w Olsztynie czy Zjazd
Zjednoczeniowy.
Dlatego zwróæmy szczególn¹ uwagê na Dzieñ Myœli Braterskiej. Niech powróci mi³y i
skuteczny wychowawczo zwyczaj wysy³ania ¿yczeñ. Niech baden-powellowskie has³o "Szukajcie
przyjació³" nabierze nowego blasku, niech nie bêdzie wezwaniem przypominanym i przestrzeganym
tylko w jednym dniu w roku, ale stanie siê nasz¹ radosn¹ praktyk¹ dzia³ania na szlaku codziennej
harcerskiej przygody.
A zatem spinaj¹c klamr¹ 12 i 22 lutego proszê o to, abyœmy rozpoczynaj¹c obchody 20-lecia
ZHR - w trakcie naszych zbiórek, biwaków i obozów, podczas, czêsto burzliwych, dyskusji na kursach
czy konferencjach instruktorskich, a tak¿e w praktyce codziennych kontaktów lokalnych i ogólnopolskich - zwrócili szczególn¹ uwagê na to, ¿e harcerz w ka¿dym widzi bliŸniego, a za brata uwa¿a
ka¿dego innego harcerza. Jestem przekonany, ¿e wtedy zdecydowanie ³atwiej bêdzie nam dzia³aæ i
budowaæ nasz Zwi¹zek na miarê kolejnych lat - jako skuteczne narzêdzie wychowania do s³u¿by Bogu,
Polsce i bliŸnim.
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1. Zwolnienia.
1.1. Zwalniam z funkcji Koordynatora ds. pomocy ZHR dla ofiar wojny w Gruzji hm. Micha³a
Kuczmierowskiego - Mazowiecka Chor¹giew Harcerzy.
Wymienionemu Druhowi wyra¿am podziêkowanie za w³o¿ony trud w realizacjê zadania.

2. Regulaminy i instrukcje.
2.1. Podajê do wiadomoœci, ¿e w dniu 19 stycznia 2009 roku Naczelnictwo ZHR uchwali³o Zasady
Rachunkowoœci Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Dokument ten stanowi za³¹cznik do
niniejszego Rozkazu.
2.2. Podajê do wiadomoœci, ¿e w dniu 10 lutego 2009 roku Naczelnictwo ZHR uchwali³o zmiany w
Regulaminie pozyskiwania wp³at jednego procenta podatku dochodowego. Zmieniony Regulamin
stanowi za³¹cznik do niniejszego Rozkazu.

3. Krêgi instruktorskie.
3.1. Podajê do wiadomoœci, ¿e w dniu 10 lutego 2009 roku Naczelnictwo ZHR podjê³o uchwa³ê o
powo³aniu Krêgu Instruktorskiego "Œlê¿anie".

4. Odszed³ na Wieczn¹ Wartê.
4.1. Z g³êbokim smutkiem zawiadamiam, ¿e dnia 9 II 2009 odszed³ na Wieczn¹ Wartê harcmistrz
Maciej Radnicki (1952 - 2009). Komendant Ma³opolskiej Chor¹gwi Harcerzy hm. Szymon Tatar
wprowadzi³ w dniach od 10 lutego do 10 maja 2009 roku ¿a³obê w Ma³opolskiej Chor¹gwi Harcerzy
ZHR.

Czuwaj!

Przewodnicz¹cy ZHR
hm. Micha³ Butkiewicz HR
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