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Warszawa, 9 wrzeœnia 2006 r.
PRZEWODNICZ¥CY
ZWI¥ZKU HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ
Rozkaz L. 11/2006

Druhny i Druhowie!
Ju¿ po raz dwudziesty czwarty liczne grono harcerskie spotyka siê na Jasnogórskiej
Pielgrzymce. To spotkanie szczególne, bo ³¹czy w sobie g³êbokie wewnêtrzne doœwiadczenie
uczestników i jest wyraŸn¹, zewnêtrzn¹ manifestacj¹ naszej harcerskiej bliskoœci z Bogiem.
Ta manifestacja dziœ, w wolnej Polsce ma trochê inny wymiar ni¿ przed laty. Mamy
w³asn¹ organizacjê, nie musimy baæ siê przeœladowañ za publiczne g³oszenie naszych idei. Ale
zmieniaj¹cy siê œwiat, coraz szerzej rozlewaj¹cy siê relatywizm stawiaj¹ przed nami nowe
wyzwania. Dziœ jak nigdy wczeœniej, potrzeba Polsce naszych harcerskich idea³ów. Potrzeba
braterstwa, zaufania, ¿yczliwoœci, uczciwoœci i pracowitoœci. Potrzeba te¿ Wiary, której umocnienia w nas samych poszukujemy na Harcerskiej Pielgrzymce.
Tegoroczna Pielgrzymka ma znaczenie szczególne, bo odbywa siê w 10 lat po
Zawierzeniu naszego Zwi¹zku Matce Bo¿ej. Warto wiêc zastanowiæ siê, na ile potrafiliœmy
wykorzystaæ te 10 lat. Na ile jesteœmy mocni w naszej Wierze, na ile potrafimy o niej œwiadczyæ naszym ¿yciem a nie tylko s³owem.
Czuwaj!
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1. XXIV Pielgrzymka Harcerska ZHR na Jasn¹ Górê
1.1. Mianujê Komendantem XXIV Pielgrzymki Harcerskiej ZHR na Jasn¹ Górê ks. phm.
Andrzeja Majcherka
2. Rada Duszpasterska
2.1. Na wniosek Kapelana Naczelnego powo³ujê Radê Duszpastersk¹ obecnej kadencji w
sk³adzie:
z urzêdu:
ks. hm. Tomasz Koœcielny SDB – Przewodnicz¹cy RDZ
ze wzkazania Naczelniczki i Naczelnika
hm. Agnieszka Ossowska – przedstawicielka Naczelniczki Harcerek
ks. hm. Kazimierz Chudzicki SDB – przedstawiciel Naczelnika Harcerzy
ze wskazania Kapelana Naczelnego:
ks. hm. Adam Leszczyñski
ks. hm. Andrzej Jaworski
ks. hm. Krzysztof Masiulanis
ks. phm. Andrzej Majcherek
ks. pwd. Hubert Biegaj
ks. pwd. Tomasz Zieliñski SDB
3. Naczelnictwo
3.1. Podajê do wiadomoœci ¿e Naczelnictwo ZHR powo³a³o jako pe³nomocnika ds
negocjowaniem systemu zintegrowanej obs³ugi bankowej ZHR oraz jako pe³nomocnika ds wprowadzeniem kompleksowego systemu ubezpieczeñ ZHR dh hm Roberta
Kowalskiego.
3.2. Podajê do wiadomoœci ¿e Naczelnictwo ZHR powo³a³o jako pe³nomocnika ds kontaktów ze Stra¿¹ Graniczn¹ dh pwd Piotra Tr¹biñskiego.
4. Uchwa³y Zjazdu
4.1. W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê wyborami samorz¹dowymi przypominam treœæ
uchwa³y IX Zjazdu Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczypospolitej z dnia 23 kwietnia 2006 r.
w sprawie podejmowania s³u¿by publicznej przez instruktorki i instruktorów ZHR:
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„IX Zjazd ZHR zobowi¹zuje W³adze Naczelne Zwi¹zku do stworzenia mechanizmów
motywowania instruktorek i instruktorów ZHR do podejmowania s³u¿by publicznej w
tym do kandydowania w wyborach samorz¹dowych i parlamentarnych.
W³adze harcerskie maj¹ obowi¹zek podejmowaæ takie dzia³ania i tak kszta³towaæ
spo³eczny wizerunek ZHR, by w ¿aden sposób nie by³ on wi¹zany z jak¹kolwiek parti¹
polityczn¹ czy programem politycznym. W szczególnoœci nikt nie mo¿e w imieniu
ZHR udzielaæ oficjalnego poparcia jakimkolwiek partiom politycznym lub
kandydatom w wyborach.”

Czuwaj!
Przewodnicz¹cy ZHR
hm. Marcin Jêdrzejewski
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