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Biuro Naczelnictwa ZHR

Warszawa, 15 lutego 2010 r.
PRZEWODNICZ¥CY
ZWI¥ZKU HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ
Rozkaz L. 2/2010

Szanowne Druhny, Szanowni Druhowie!

Choæ luty to najkrótszy miesi¹c w roku, to tak wiele w nim dni, które s¹ dla nas harcerek i
harcerzy szczególnie wa¿ne. Wspominamy w nim datê 12, kiedy to dwadzieœcia jeden lat temu powsta³ nasz Zwi¹zek. Mocno i wyraziœcie akcentujemy 22, czyli Dzieñ Myœli Braterskiej, gdy szczególnie intensywnie nasze myœli biegn¹ do Przyjació³. A tak¿e pamiêtamy o dniu 23 lutego, kiedy to w 1945
roku b³. ks. phm. Stefan Wincenty Frelichowski Patron Polskiego Harcerstwa zmar³ w obozie koncentracyjnym w Dachau. Trzy ró¿ne lutowe daty, a przecie¿ wyra¿aj¹ce pe³n¹ gamê naszych emocji i
idea³ów: radoœæ tworzenia Harcerstwa, przyjaŸñ buduj¹ca wspólnotê oraz wiern¹ s³u¿ba Bogu, Polsce
i bliŸnim. ¯yczê nam wszystkim, aby te dni nie by³y tylko i wy³¹cznie kartkami z historycznego,
po¿ó³k³ego kalendarza, ale - i w tym roku, i w kolejnych latach - nios³y ze sob¹ pe³niê treœci odkrywanej przez kolejne pokolenia harcerek i harcerzy.
Chcia³bym tak¿e zwróciæ Wasz¹ uwagê na zaliczanie s³u¿by instruktorskiej. Spójrzmy na ten
moment skupiaj¹c siê tym razem nie na jego aspekcie organizacyjnym, ale na walorze wychowawczym. Na tym, jak nasze codzienne dzia³ania na powierzonej funkcji s¹ realizowane. Jak s¹ odbierane
przez ka¿dego z nas, przez grono instruktorskie, a nade wszystko przez naszych wychowanków. Czy
nasz przyk³ad osobisty – instruktorki i instruktora Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczypospolitej – bêd¹cy
wszak jednym z podstawowych elementów metody harcerskiej jest wart naœladowania. Jeœli jest coœ,
co mo¿emy zmieniæ w swoim sposobie prowadzenia dzia³añ, w pe³nieniu funkcji, w relacjach z podw³adnymi i prze³o¿onymi, w wywi¹zywaniu siê z obowi¹zków, zróbmy to TERAZ. Nie za godzinê, nie
jutro, nie od przysz³ego tygodnia, ale TERAZ. Drogie Druhny i Druhowie Dru¿ynowi, Hufcowi,
Komendanci Chor¹gwi, ale tak¿e i Wy, którzy wspieracie ZHR swoj¹ prac¹, wiedz¹ i doœwiadczeniem
na wielu innych funkcjach pamiêtajcie, jak wiele zale¿y od Waszej s³u¿by. Ale jednoczeœnie ¿yczê
Wam, aby ta odpowiedzialnoœæ Was nie parali¿owa³a, abyœcie czerpali z prowadzonych dzia³añ radoœæ
i satysfakcjê oraz czuli siê potrzebni. Œciskam wasze d³onie w symbolicznym, braterskim krêgu, z
nadziej¹ na spotkania na œcie¿kach Harcerskiej Wielkiej Gry.
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1. Zaliczenie s³u¿by
1.1. Zaliczam S³u¿bê Instruktorsk¹ za rok 2009:
hm. Marii Brzeskiej - Deli - Naczelniczce Harcerek
hm. Micha³owi Sternickiemu - Naczelnikowi Harcerzy
1.2. Wyra¿am podziêkowania Druhnie Naczelniczce i Druhowi Naczelnikowi za prowadzon¹ pracê na
powierzonych funkcjach.
1.3. Informujê, ¿e zgodnie z § 5 ust. 7 lit. a) Regulaminu S³u¿by Instruktorskiej, zatwierdzonego
Uchwa³¹ Naczelnictwa ZHR nr nr 226/5 z dnia 26 paŸdziernika 2009 r., wy¿ej wymienieni Druhna
Naczelniczka i Druh Naczelnik, jako osoby pe³ni¹ce funkcje we w³adzach naczelnych ZHR, wpisani
s¹ z urzêdu odpowiednio na listê instruktorek i instruktorów na rok 2010.

2. Zjazd ZHR
2.1. Na podstawie § 12 ust. 2 "Regulaminu wyborczego ZHR", powo³ujê Komisarzy Wyborczych do
nadzorowania przebiegu konferencji wyborczych:
- w Okrêgu Pomorskim – dla Warmiñsko – Mazurskiego Namiestnictwa Harcerek oraz dla Warmiñsko
– Mazurskiego Namiestnictwa Harcerzy – w osobie phm. Agnieszki Krzesickiej (Pó³nocno-Wschodnie
Namiestnictwo Harcerek)
- w Okrêgu Mazowieckim – dla Pó³nocno – Wschodniego Namiestnictwa Harcerek – w osobie hm.
Justyny Bojarskiej-Pêczek (Górnoœl¹ska Chor¹giew Harcerek)

3. Mianowania
3.1. Na wniosek Komisarza Zagranicznego ZHR hm. Adama Niemkiewicza mianujê phm. Justynê
Aarts HR na funkcjê Komendantki reprezentacji ZHR na Zlot CES „Eurojam 2010”.

Czuwaj!

Przewodnicz¹cy ZHR
hm. Micha³ Butkiewicz HR
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