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Biuro Naczelnictwa ZHR

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

Rozkaz L. 4/2009

Szanowne Druhny, Szanowni Druhowie!

Wszyscy mamy jeszcze w pamiêci radosne "Alleluja!" œpiewane w minion¹ wielkanocn¹
niedzielê. Tym radoœniejsze im bardziej intensywnie uda³o nam siê prze¿yæ okres przygotowania do
Wielkanocy. Rekolekcje i postanowienia wielkopostne, hartuj¹ce ducha i cia³o niejednemu z nas da³y
satysfakcjê w walce z w³asnymi s³aboœciami oraz poczucie, ¿e wiele w naszej codziennoœci mo¿na
zmieniæ.
Chcia³bym Was prosiæ o to, aby te pozytywne doœwiadczenia pracy nad sob¹ i walki ze s³aboœciami w maksymalnym stopniu przenieœæ do wnêtrza naszego Zwi¹zku. Przebieg Konferencji
Harcmistrzowskiej pokazuje, jak wiele mo¿na osi¹gn¹æ rzeczow¹ i konstruktywn¹ debat¹, kiedy
potrafimy siê piêknie ró¿niæ, a jednoczeœnie stanowiæ jednoœæ opart¹ o podstawy ideowe ZHR.
Dziêkuj¹c wszystkim uczestnikom tego spotkania mam nadziejê, ¿e zasiane ziarno wspólnej pracy
bêdzie owocowa³o w przysz³oœci. Ale jest i druga strona naszej codziennoœci. Smutno o tym mówiæ,
kiedy postawy instruktorów, pozornie inspirowane trosk¹ o harcerstwo, w rzeczywistoœci zupe³nie nie
przystaj¹ do zasad wynikaj¹cych z Prawa Harcerskiego. Kiedy w g¹szczu regulaminów, nat³oku
ambicji, wœród chêci postawienia na swoim za wszelk¹ cenê czy braku komunikacji zapominamy o
istocie Harcerstwa.
Ale przecie¿ harcerz jest zawsze pogodny. Wszystko przed nami - zawsze mo¿emy siê zmieniæ,
pracowaæ nad sob¹, byæ lepszym. Idzie lato - obozy, Zlot XX-lecia, mnóstwo czasu na aktywne
kszta³towanie naszych postaw.
Niech zatem radoœæ ze Zmartwychwstania Pana wp³ywa pozytywnie na nasz¹ postawê i
dzia³alnoœæ, a co najwa¿niejsze pozostanie w nas na d³ugo.
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1. Konferencja Harcmistrzowska
1.1. Wyra¿am gor¹ce podziêkowanie instruktorkom i instruktorom, którzy zaanga¿owali siê w organizacjê i przeprowadzenie Konferencji Harcmistrzowskiej:
- hm. Tomaszowi Maracewiczowi - koordynatorowi - Naczelnictwo, Mazowiecka Chor¹giew
Harcerzy;
- hm. Magdzie Karowskiej-Koperwas - Mazowiecka Chor¹giew Harcerek;
- hm. Joannie Ligêza - Ma³opolska Chor¹giew Harcerek;
- hm. Bogus³awie Pasiece - Butkiewicz - Kujawsko-Pomorskie Namiestnictwo Harcerek;
- hm. Jackowi Garboliñskiemu - Mazowiecka Chor¹giew Harcerzy;
- hm. Markowi Gorgoñ - Ma³opolska Chor¹giew Harcerzy.
1.2. Serdecznie dziêkujê dru¿ynom zaanga¿owanym w obs³ugê techniczn¹ konferencji:
- 62 WDH-ek "Coor Tum" - Mazowiecka Chor¹giew Harcerek;
- 62 WDH-y "Templum" - Mazowiecka Chor¹giew Harcerzy.

2. Delegacja ZHR na uroczystoœci w Katyniu
2.1. W Wielki Pi¹tek 10 kwietnia 2009 roku delegacja ZHR wziê³a udzia³ w uroczystych obchodach
Dnia Pamiêci Ofiar Zbrodni Katyñskiej na cmentarzu ¿o³nierzy polskich w Katyniu k/Smoleñska.
Wyra¿am gor¹ce podziêkowanie hm. Krzysztofowi Piasecznemu - szefowi delegacji, oraz jej
cz³onkom: hm. Karolinie Kolbuszewskiej, hm. Katarzynie Bieroñ, phm. Bartoszowi Rzoñcy oraz pwd.
Wojciechowi Gorczyñskiemu za godne reprezentowanie Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczypospolitej na w/w
uroczystoœciach.

Czuwaj!

Przewodnicz¹cy ZHR
hm. Micha³ Butkiewicz HR
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