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Rozkaz specjalny LS. 3/2015
„…nie ustańcie w pracy, aż celu nie dopniecie; ograniczcie ją raczej, jeśli zbyt dużo chcieliście
naraz dokonać, ale to co zrobicie, niech będzie pomnikiem Polski dzielnej, czystej, zdrowej,
harcerskiej. Taką Polskę twórzcie koło siebie.”
/A. Małkowski, „Jak skauci pracują”/

Druhny i Druhowie,
od dnia, w którym podjęliście służbę instruktorską minęło sporo lat. Dla
niektórych to zaledwie, a może aż, 10 lat. Dla innych wiele, wiele więcej. Jednak dla
wszystkich jest jeden wspólny mianownik – tego dnia zdecydowaliście, że jesteście
gotowi do przewodzenia i służenia innym. Gotowi do tego by troszczyć się o rozwój
i wychowanie powierzonych harcerek i harcerzy, do tego by własnym przykładem
pokazywać jak żyć i działać w zgodzie z harcerskimi ideałami, do tego by nieustannie
pracować nad sobą. Zdecydowaliście, że chcecie podążyć drogą Waszych Wodzów, tych,
którzy dla Was byli przykładem, i wprowadzać na drogę służby instruktorskiej kolejne
pokolenia.
Drodzy, oprócz niewątpliwej satysfakcji z tego, co robimy każdy z nas na pewno
nie raz poczuł ciężar odpowiedzialności, odczuł samotność przy podejmowaniu trudnych
decyzji, miał świadomość, że obdarzono nas zaufaniem, którego nie można zawieść.
Dziękując dziś wszystkim instruktorkom i instruktorom Związku Harcerstwa
Rzeczypospolitej za rzetelną, odpowiedzialną i owocną służbę pragnę, zgodnie
z uprawnieniami Przewodniczącej ZHR przyznać liście dębowe za czynną służbę
instruktorską Naczelniczce Harcerek i Naczelnikowi Harcerzy.
1. Liście dębowe
1.1. Na podstawie § 9 ust. 5 Regulaminu Służby Instruktorskiej przyznaję Naczelniczce
Harcerek, hm. Katarzynie Bieroń 2 srebrne liście dębowe za czynną służbę instruktorską
w ZHR.
1.2.Na podstawie § 9 ust. 5 Regulaminu Służby Instruktorskiej przyznaję Naczelnikowi
Harcerzy, hm. Sebastianowi Grochali 1srebrny liść dębowy za czynną służbę
instruktorską w ZHR.
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