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Biuro Naczelnictwa ZHR

Warszawa, 15 maja 2009 r.
PRZEWODNICZ¥CY
ZWI¥ZKU HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ

Rozkaz L. 5/2009

Szanowne Druhny, Szanowni Druhowie!

Za kilka dni przypada rocznica wydania przez Andrzeja Ma³kowskiego we Lwowie pierwszego rozkazu tworz¹cego dru¿yny w tym mieœcie. Zatem szczególnie w tych dniach warto zastanowiæ siê, czy po 98 latach realizowana przez nas metoda harcerska jest nadal skuteczna wychowawczo. Wiele dru¿yn potwierdza to swoimi codziennymi dzia³aniami i wychowankami, z których mo¿na
byæ dumnym. Jednak czasem zdarzaj¹ siê œrodowiska, w których praca harcerska nie wygl¹da tak, jak
byœmy oczekiwali. Niestety zbyt czêsto wynika to ze s³aboœci niektórych naszych instruktorek i
instruktorów - z ich niewielkich umiejêtnoœci i wiedzy, braku zapa³u czy - co najgorsze - wybiórczego
stosowania Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego. A przecie¿ warunkiem skutecznoœci metody harcerskiej jest przyk³ad osobisty instruktora. Dlatego nie pozwólmy, aby te nieliczne przypadki kszta³towa³y
obraz naszego ruchu.

Szczególn¹ proœbê kierujê do tych wszystkich, którzy zajmuj¹ siê kszta³ceniem i
kszta³towaniem postaw naszych instruktorek i instruktorów. Do³ó¿my wszelkich starañ, aby stale podnosiæ poziom kwalifikacji wychowawczych. Ale chcia³bym podkreœliæ, ¿e ten obowi¹zek dbania o
zachowywanie w³aœciwego poziomu kadry, to nie tylko zadanie szkó³ czy komisji instruktorskich.
Naturalnie ich przede wszystkim, ale musimy myœleæ o tym wszyscy - instruktorki i instruktorzy
Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Zaczynaj¹c ka¿dy od siebie, a koñcz¹c na tych wszystkich,
którzy takiego wsparcia i pomocy potrzebuj¹. Nie b¹dŸmy obojêtni na potrzeby s³abszych œrodowisk mo¿e zabranie na obóz dru¿yny z mniejszej miejscowoœci, zaproszenie na spotkania
samokszta³ceniowe dru¿ynowych zaczynaj¹cych swoj¹ pracê, rozs¹dne budowanie relacji uczeñ - mistrz i korzystanie z rad doœwiadczonych instruktorek i instruktorów - bêdzie w³aœnie tym impulsem,
który pobudzi rozwój konkretnego œrodowiska i przyniesie wymierne korzyœci.
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¯yczê zatem nam wszystkim, abyœmy nigdy nie ustawali w pracy nad sob¹ i pomocy
drugiemu, abyœmy zawsze mogli powiedzieæ, ¿e zostawiliœmy ten œwiat trochê lepszym, ni¿ go zastaliœmy.

1. Podziêkowania.
1.1. Wyra¿am gor¹ce podziêkowanie Dru¿ynie Sztandarowej: IX Beskidzkiej Dru¿ynie Harcerek, za
godne reprezentowanie Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczypospolitej podczas centralnych obchodów Œwiêta
Narodowego Trzeciego Maja na Placu Zamkowym w Warszawie.
1.2. Serdecznie dziêkujê cz³onkiniom ZZ "Gêsi Szczyt" z 15 Poznañskiej Dru¿yny Harcerek "Dzikie
Gêsi" im. J. Falkowskiej za godne reprezentowanie Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczypospolitej na spotkaniu z Marsza³kiem Sejmu RP Bronis³awem Komorowskim.

2. Delegacja ZHR na uroczystoœci na Monte Cassino.
2.1. Niniejszym mianujê oficjaln¹ delegacjê ZHR na uroczystoœci upamiêtniaj¹ce 65. Rocznicê Bitwy
o Monte Cassino w sk³adzie:
phm. S³awomir Ku¿aj HR - Komendant Wielkopolskiej Chor¹gwi Harcerzy;
pwd. Micha³ Szmaj HO - dru¿ynowy 4 Ostrzeszowskiej Dru¿yny Wêdrowników im. "Kazimierza
Pu³askiego";
pwd. Wojciech Maciaczyk HR - referent zuchowy Wielkopolskiej Chor¹gwi Harcerzy;
Pan Adam Bacik - cz³onek KPH.
Delegacja wystawi na uroczystoœci poczet sztandarowy Zwi¹zku w sk³adzie:
phm. S³awomir Ku¿aj HR;
pwd. Micha³ Szmaj HO;
pwd. Wojciech Maciaczyk HR.

3. Okrêgi.
3.1. Podajê do wiadomoœci, ¿e w dniu 12 maja 2009 r. Naczelnictwo ZHR zatwierdzi³o na funkcjach:
- Przewodnicz¹cego Zarz¹du Okrêgu Podkarpackiego ZHR hm. Józefa Mitkê oraz Skarbnika Okrêgu
Podkarpackiego ZHR pwd. Joannê Lasek.

4. Jednostki.
4.1. Podajê do wiadomoœci, ¿e w dniu 22 kwietnia 2009 roku Okrêg Mazowiecki ZHR powo³a³ Obwód
"Pó³nocne Mazowsze".

5. Rada Naczelna.
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5.1. Informujê, ¿e na wniosek zainteresowanych w dniu 28 marca 2009 roku Rada Naczelna ZHR
przyjê³a rezygnacjê z cz³onkostwa w Radzie hm. Anny Zagrajek oraz hm. Dariusza Kuszczaka.
Wymienionym Druhnie oraz Druhowi serdecznie dziêkujê za wspó³pracê w Radzie oraz za wywi¹zanie
siê ze swoich obowi¹zków.
5.2 Informujê, ¿e w dniu 28 marca 2009 roku Rada Naczelna dokooptowa³a do swojego sk³adu hm.
Artura Nowaka oraz phm. Grzegorza Karczmarczyka. Wymienionym Druhom serdecznie gratulujê i
¿yczê owocnej wspó³pracy.

6. Sprostowanie.
6.1. Informujê, ¿e w Rozkazie Przewodnicz¹cego ZHR L. 4/2009 w punkcie 2. Delegacja ZHR na
uroczystoœci w Katyniu nast¹pi³a pomy³ka - b³êdnie wpisano stopieñ instruktorski cz³onka delegacji,
powinno byæ: "phm. Bartoszowi Rzoñcy".
Za pomy³kê przepraszam.

Czuwaj!

Przewodnicz¹cy ZHR
hm. Micha³ Butkiewicz HR

Rozkaz Przewodnic¹cego ZHR L 5/2008

15.05.2009

