1

Biuro Naczelnictwa ZHR

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

Rozkaz L. 6/2009

Szanowne Druhny, Szanowni Druhowie!

Nied³ugo skoñczy siê rok szkolny, a wraz z nim nasze œródroczne dzia³ania wychowawcze
prowadzone w zastêpach i dru¿ynach. Mam nadziejê, ¿e oczywist¹ konsekwencj¹ tej pracy i jej naturalnym przed³u¿eniem stan¹ siê kolonie i obozy, podczas których nasze zuchy, harcerki, harcerze,
wêdrowniczki i wêdrownicy z jeszcze wiêksz¹ intensywnoœci¹ bêd¹ kszta³towaæ swój charakter i
zdobywaæ nowe umiejêtnoœci. Dlatego warto raz jeszcze przejrzeæ swoje letnie plany, zastanowiæ siê
nad posiadanymi programami wychowawczymi, tak aby w ferworze trudnych spraw organizacyjnych
nie zapomnieæ o tym, ¿e obóz nie jest celem samym w sobie. Dziêki niemu nasi wychowankowie nie
tylko wróc¹ do domów pe³ni wra¿eñ i wspomnieñ, ale przede wszystkim stan¹ siê lepszymi ludŸmi
realizuj¹cymi harcerskie idea³y s³u¿by Bogu, Polsce i bliŸnim. Musimy zatem maksymalnie wykorzystaæ atmosferê i walory obozownictwa do zrealizowania za³o¿eñ wychowawczych i uzyskania
wymiernych efektów. Czego Wam – droga kadro kolonii i obozów – i Zwi¹zkowi ¿yczê z ca³ego serca.

Jednak lato tego roku to nie tylko kolonie i obozy, to tak¿e wyj¹tkowe wydarzenie, jakim jest
odbywaj¹cy siê w sierpniu Zlot XX-lecia naszego Zwi¹zku. Jest jeszcze ponad miesi¹c czasu. Proszê
wiêc wszystkich, aby wykorzystaæ ten okres na koñcowe przygotowania, na zastanowienie siê, co
jeszcze mo¿emy przygotowaæ, przywieŸæ z obozów, opracowaæ. Tak, aby gniazda poszczególnych
chor¹gwi cieszy³y wzrok oryginalnym zdobnictwem, ciekawymi rozwi¹zaniami pionierskimi, aby ca³a
harcerska Polska mog³a poznaæ sukcesy i specyfikê poszczególnych œrodowisk, aby ukazaæ ró¿norodnoœæ naszych dokonañ i z dum¹ prezentowaæ je przyjacio³om z innych dru¿yn i hufców z ró¿nych stron
œwiata.

Zatem udanego obozowania i do zobaczenia na Zlocie.
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1. Podziêkowania
1.1. Wyra¿am podziêkowanie oficjalnej delegacji ZHR 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;
za godne reprezentowanie Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczypospolitej na uroczystoœciach upamiêtniaj¹cych
65. Rocznicê Bitwy o Monte Cassino.
1.2. Serdecznie dziêkujê komendantowi Harcerskiej S³u¿by Lednica phm. Mateuszowi Mayerowi HR
oraz Sztabowi i funkcyjnym HSL’09 za wywi¹zanie siê ze swoich funkcji i godne reprezentowanie
Zwi¹zku podczas Ogólnopolskiego Spotkania M³odych na polach Lednicy.

2. Regulaminy
2.1. Podajê do wiadomoœci, ¿e w dniu 17 maja 2009 roku Naczelnictwo ZHR zatwierdzi³o Zasady
zwrotu kosztów przejazdu rozliczanych w Naczelnictwie ZHR. Zatwierdzony tekst Zasad znajduje siê
w za³¹czniku do niniejszego Rozkazu.

Czuwaj!

Przewodnicz¹cy ZHR
hm. Micha³ Butkiewicz HR
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