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Warszawa, 22 maja 2007 r.
PRZEWODNICZ¥CY
ZWI¥ZKU HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ

Rozkaz L. 4/2007
Druhny i Druhowie!
To ju¿ 100 lat mija od czasu, gdy genera³ Robert Baden-Powell zapocz¹tkowa³ powstanie ruchu skautowego. Nieca³e 4 lata póŸniej, zainspirowany jego dokonaniami Andrzej
Ma³kowski rozpoczyna tworzenie na ziemiach polskich pierwszych dru¿yn skautowych.
W³aœnie dziœ, 22 maja, mija kolejna rocznica wydania jego pierwszego rozkazu. Ju¿ nied³ugo,
bo w roku 2011, bêdziemy obchodzili 100. rocznicê tego wydarzenia.
Zreszt¹ to nie jedyne wa¿ne jubileusze, jakie w najbli¿szych latach przyjdzie nam celebrowaæ. Przypominamy tylko najwa¿niejsze: w roku przysz³ym mija 25 lat od pierwszej Bia³ej
S³u¿by, zaœ w roku 2009 – 20 lat od powstania naszej organizacji. Potrzeba pamiêci o tych
wszystkich wydarzeniach by³a fundamentem, na którym Naczelnictwo opracowa³o przyjêty
przez Radê Naczeln¹ w grudniu ub.r. program „Jubileusz Harcerstwa”.
Przypominamy, ¿e rok 2007, na pami¹tkê pierwszego obozu skautowego na wyspie
Brownsea, jest w tym programie „Rokiem Obozu”.
Kolejne lata to:
2008 „Rok S³u¿by” - 25 lat Bia³ej S³u¿by
2009 „Rok Rzeczypospolitej” - 20 lat ZHR
2010 „Rok Idei Harcerskiej” - 100 lat „Skautingu dla ch³opców”
2011 „Rok Jubileuszu”- 100 lat harcerstwa
Program „Jubileusz Harcerstwa” jest programem ramowym, inspiracj¹ dla dru¿yn,
hufców i chor¹gwii. Nie narzuca konkretnych zadañ, zwraca tylko uwagê na wa¿ne rocznice i
mo¿liwoœæ wykorzystania ich do bie¿¹cej pracy programowej. Wytycza jedynie pewien zakres
wspólnych dzia³añ, prowadz¹cych do jak najlepszego przygotowania naszej organizacji do
obchodów jubileuszu 100 lat harcerstwa. Licz¹c na aktywnoœæ œrodowisk w podejmowaniu
Naczelnictwo ZHR ograniczy³o do minimum dzia³ania ogólnozwi¹zkowe wynikaj¹ce z
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Programu. Te, które uznaliœmy za wa¿ne, by realizowaæ wspólnie na forum ca³ego Zwi¹zku,
zosta³y wskazane w punkcie 1. niniejszego rozkazu.
Przewodnicz¹cy ZHR
(-) hm. Marcin Jêdrzejewski
Naczelniczka Harcerek
(-) hm. Magdalena Masiak
Naczelnik Harcerzy
(-) hm. Micha³ Sternicki
1. Naczelnictwo
1.1. Podajê do wiadomoœci, ¿e Naczelnictwo ZHR w dniu 20 maja br. zdecydowa³o o organizacji w ramach programu „Jubileusz Harcerstwa” w sierpniu 2009 roku Zlotu 20-lecia ZHR
oraz o organizacji w roku 2011 Zlotu Instruktorskiego we Lwowie.
1.2. Podajê do wiadomoœci, ¿e Naczelnictwo ZHR w dniu 20 maja br. uchwali³o do realizacji
w ramach programu „Jubileusz Harcerstwa” konkurs „Lato Leœnych Przyjació³”.
1.3. Przypominam, ¿e zgodnie z wczeœniejszymi decyzjami Naczelnictwa ZHR, w ramach
programu „Jubileusz Harcerstwa” m.in. w roku bie¿¹cym organizowany jest wyjazd na
International Centenary Camp zaœ na rok 2008, w 25. lecie Bia³ej S³u¿by, planowana jest pielgrzymka instruktorska ZHR do grobu Jana Paw³a II.

Czuwaj!
Przewodnicz¹cy ZHR
hm. Marcin Jêdrzejewski
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