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Biuro Naczelnictwa ZHR

Warszawa, 25 maja 2006 r.
PRZEWODNICZ¥CY
ZWI¥ZKU HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ

Rozkaz L. 8/2006
„Jedynie moja gotowoœæ do wyjœcia naprzeciw bliŸniemu, do okazania mu mi³oœci,
czyni mnie wra¿liwym równie¿ na Boga. Jedynie s³u¿ba bliŸniemu otwiera mi oczy na to,
co Bóg czyni dla mnie i na to, jak mnie kocha.”
Benedykt XVI
Encyklika "Deus caritas est"

Druhny i Druhowie!
Dziœ rozpoczyna siê kolejna Bia³a S³u¿ba. To jedna z najpiêkniejszych kart naszej
harcerskiej dzia³alnoœci. Zdobywane umiejêtnoœci, hart ducha i chêæ pomocy bliŸnim, w nadchodz¹cych dniach znajd¹ wyraz w pe³nej poœwiêcenia, bezinteresownej s³u¿bie. Wœród tysiêcy pielgrzymów, przyby³ych na spotkania z Ojcem Œwiêtym, bêdziecie nieœæ pomoc i wsparcie.
Czasem drobne, jak podanie kubka wody, czasem bêdziecie ratowaæ zdrowie, a mo¿e nawet
¿ycie. Bêdziecie pracowaæ bez wytchnienia, wszêdzie tam, gdzie bêd¹ ludzie potrzebuj¹cy
pomocy. A jedyn¹ nagrod¹ za wasz trud bêdzie uœmiech i s³owa wdziêcznoœci. To jednak
nagroda cenniejsza ni¿ wszelkie zaszczyty œwiata.
Jak naucza Ojciec Œwiêty, obrana przez nas droga s³u¿by, jest tak¿e drog¹ ku Bogu.
Niech wiêc te dni szczególne, pe³ne pracy i zmêczenia, bêd¹ tak¿e dniami zbli¿enia siê do
Niego. Znajdujmy Go w modlitwie, w Eucharystii, ale i w mi³oœci i szacunku dla drugiego
cz³owieka.
Niech ta Bia³a S³u¿ba bêdzie tak¿e szans¹ dla nas, by utrwaliæ nasz¹ wiarê. By
odmieni³a nasze serca. By by³a impulsem do kolejnych wyzwañ na drodze kszta³towania
naszego charakteru. By da³a si³ê wcielania w ¿ycie naszych idea³ów. By by³a Ÿród³em prawdziwego Braterstwa.
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1. Podajê do wiadomoœci, ¿e w dniu 20 maja br. Rada Naczelna ZHR powo³a³a w sk³ad
Naczelnictwa ZHR:
hm. Ewê Borkowsk¹-Pastwa na funkcjê Wiceprzewodnicz¹cej ZHR
hm. Beatê Zawadzk¹ na funkcjê Sekretarza Generalnego
hm. Rados³awa Kucharczyka na funkcjê Skarbnika
ks. hm. Tomasza Koœcielnego na funkcjê Kapelana Naczelnego
hm. Mateusza St¹œka na funkcjê Komisarza Zagranicznego
hm. Andrzeja Glassa na funkcjê Cz³onka Naczelnictwa
hm. Tomasza Sulewskiego na funkcjê Cz³onka Naczelnictwa
2. Podajê do wiadomoœci, ¿e w dniu 21 maja br. Naczelnictwo ZHR zatwierdzi³o na funkcjach:
Przewodnicz¹cego Zarz¹du Okrêgu Ma³opolskiego hm. Dariusza Kuszczaka oraz
Skarbnika Okrêgu Ma³opolskiego hm. Jana Warysza,
Przewodnicz¹cego Zarz¹du Okrêgu £ódzkiego phm. Rados³awa Podogrockiego oraz
Skarbnika Okrêgu £ódzkiego phm. Piotra Dudziñskiego,
Przewodnicz¹cego Zarz¹du Okrêgu Dolnoœl¹skiego hm. Paw³a Schindlera oraz Skarbnika
Okrêgu Dolnoœl¹skiego pwd. Malwinê Grudzieñ,
Przewodnicz¹cego Zarz¹du Okrêgu Lubelskiego hm. Konrada Konefa³a oraz Skarbnika
Okrêgu Lubelskiego pwd. Piotra Nurzyñskiego.

Czuwaj!
Przewodnicz¹cy ZHR
hm. Marcin Jêdrzejewski
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