Warszawa, 20 kwietnia 2012 r.
PRZEWODNICZĄCY
ZWIĄZKU HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ

Rozkaz L. 4/2012
Druhny i Druhowie!
Rozpoczynamy dzisiaj XII Zjazd Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, który
podsumuje minione dwa lata naszej pracy. Jest to dla mnie szczególny moment, bowiem
kończę drugą kadencję swojej służby jako Przewodniczący ZHR i zgodnie z zapisami
naszego Statutu nie mogę po raz kolejny kandydować na tę funkcję.
Pozwólcie zatem, że podzielę się osobistą refleksją. Minione cztery lata obfitowały w
znamienne wydarzenia: twarda, zakończona pozytywnym efektem walka o prawo do
Krzyża Harcerskiego, Zlot XX-lecia ZHR, Instruktorska Wyprawa do Lwowa,
Jubileuszowy Zlot 100-lecia Harcerstwa, beatyfikacja Sługi Bożego Jana Pawła II, pomoc
powodzianom, a nade wszystko katastrofa smoleńska i nasza harcerska służba w tym
tragicznym momencie to kluczowe kamienie milowe tego okresu. Z całą
odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że Związek godnie realizował swoją misję w tym
często trudnym czasie, co potwierdzają składane wielokrotnie na moje ręce wyrazy
uznania i sympatii płynące z wielu różnych stron i środowisk.
Mam pełną świadomość, że to Wasze codzienne zaangażowanie pozwoliło na osiągnięcie
tych efektów. I za to raz jeszcze serdecznie dziękuję. Dla mnie, jako Przewodniczącego
ZHR, największą radością i nagrodą była możliwość spotykania wspaniałych ludzi,
którzy w szarych i zielonych mundurach realizowali swoją codzienną pracę
wychowawczą, a efekty służby Bogu, Polsce i bliźnim budziły uznanie i budowały
należną rangę Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Przy tej okazji chciałbym szczególnie serdecznie podziękować wszystkim moim
współpracownikom, w szczególności w Naczelnictwie oraz pozostałych władzach
naczelnych, komendantkom i komendantom kluczowych przedsięwzięć związkowych
oraz zarządom okręgów. Bez Was – bez Waszej pracy i wysiłku – nie mógłbym z
podniesionym czołem stawać przed delegatkami i delegatami zdając sprawozdanie z
prowadzonych działań.
Jeżeli ktoś poczuł się urażony moimi działaniami czy wypowiedziami, niech przyjmie
przeprosiny. Starałem się przez te minione cztery lata łączyć, a nie dzielić, tak aby –
zgodnie ze wskazaniami gen. Roberta Baden-Powella – pozostawić ten świat (i nasz
Związek) trochę lepszym niż go zastałem.
Przestaję być Przewodniczącym ZHR, ale pozostaję instruktorem, zatem do zobaczenia
na harcerskich szlakach…

1. Podziękowania
1.1. Składam podziękowania ustępującym władzom Związku wszystkich szczebli za
wykonanie swoich obowiązków w minionej kadencji.

2. Zwolnienia
2.1. Zwalniam z funkcji wszystkich pełnomocników Przewodniczącego, dziękując im za
wykonane działania. Jednocześnie proszę ich o stawienie się do dyspozycji nowych
władz Związku po zakończeniu XII Zjazdu ZHR w celu przekazania swoich obowiązków.

3. Okręgi
3.1. Podaję do wiadomości, że z dniem 19 kwietnia 2012 roku Naczelnictwo zatwierdziło
na funkcjach: Przewodniczącego Zarządu Okręgu Wielkopolskiego phm. Leszka
Masklaka oraz Skarbnika Zarządu Okręgu Wielkopolskiego pwd. Barbarę Kubiak.
3.2. Podaję do wiadomości, że z dniem 23 kwietnia 2012 roku Naczelnictwo zatwierdziło
na funkcjach: Przewodniczącego Zarządu Okręgu Pomorskiego hm. Artura Nowaka oraz
Skarbnika Zarządu Okręgu Pomorskiego hm. Joannę Tumasz.

Czuwaj!
Przewodniczący ZHR
hm. Michał Butkiewicz HR

