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Biuro Naczelnictwa ZHR

Warszawa, 26 kwietnia 2006 r.
PRZEWODNICZ¥CY
ZWI¥ZKU HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ
Rozkaz L. 6/2006
Druhny i Druhowie!
Koñcz¹cy siê w dniu œw. Jerzego IX Zjazd ZHR powierzy³ mi funkcjê
Przewodnicz¹cego ZHR. Podejmujê siê jej œwiadom ró¿nic i podzia³ów trapi¹cych nasz
Zwi¹zek. Podejmujê siê jej œwiadom oczekiwañ jednych i obaw innych. Podejmujê siê jej w
gotowoœci do ciê¿kiej pracy, na miarê tej, jak¹ Wy wk³adacie na co dzieñ w wychowanie
kolejnego harcerskiego pokolenia.
Moja harcerska droga zaczê³a siê od zabawy, przygody, blasku obozowej watry i
poczucia braterstwa w pierwszym zastêpie. Dalej wiod³a szlakiem s³u¿by, hartowa³a ducha,
umacnia³a wiarê i kszta³towa³a umiejêtnoœci. W koñcu poprowadzi³a meandrami ¿ycia, wœród
wstrz¹sów i przemian jakich doœwiadcza³a nasza Ojczyzna. Na tym szlaku zawarte w Prawie
Harcerskim wartoœci zawsze by³y dla mnie najcenniejszym drogowskazem, zaœ harcerskie
doœwiadczenie pomaga³o mi przezwyciê¿aæ trudnoœci. Dziœ czeka mnie najwa¿niejsza próba przewodzenia na tej nie³atwej drodze ca³emu Zwi¹zkowi.
Chcia³bym, aby ta droga, której tak wiele zawdziêczam, by³a szlakiem naszej wspólnej wêdrówki. Byœmy pod¹¿ali ni¹ szanuj¹c siê wzajemnie i pomagaj¹c sobie. Byœmy siê
coraz lepiej rozumieli i uczyli od siebie. Byœmy z ró¿nic potrafili uczyniæ nasz¹ si³ê. Si³ê, dziêki której - tak jak wiele pokoleñ harcerek i harcerzy przed nami - bêdziemy realizowali idee
harcersk¹ s³u¿¹c Bogu, Polsce i BliŸnim. T¹ drog¹, któr¹ od 17 lat prowadzili ZHR
dotychczasowi Przewodnicz¹cy: œ.p. hm Tomasz Strzembosz, hm Wojciech Hausner, hm.
Feliks Borodzik, hm Piotr Koj, hm Kazimierz Wiatr...
Czuwaj druhno, czuwaj druhu!
1. Podziêkowania
1.1. Wyra¿am serdeczne podziêkowania wszystkim organizatorom IX Zjazdu ZHR,
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a w szczególnoœci:
- Szefowi Sztabu IX Zjazdu ZHR phm. Krzysztofowi Radzimowskiemu
- S³u¿bom porz¹dkowym na czele z phm. Jaros³awem Celem
- Obs³udze prasowej Zjazdu na czele z phm. Bartoszem Niemczynowiczem
- Obs³udze biura Zjazdu na czele z phm. Ma³gorzat¹ Cel
- S³u¿bie kwatermistrzowskiej na czele z phm. Barbar¹ Brzewsk¹
- Obs³udze bazy noclegowej na czele z pwd. Karolem Leszczyñskim
- Obs³udze informatycznej - Krêgowi "Matrix" na czele z pwd. Wiktorem Ko³odziejem
1.2. Wyra¿am podziêkowanie wszystkim delegatom, którzy w ramach Zjazdu pe³nili
funkcje w Prezydium i Komisjach Zjazdowych, dziêki pracy których uda³o siê harmonijnie zrealizowaæ program i cele Zjazdu. W szczególnoœci podziêkowania kierujê
do cz³onków Komisji Skrutacyjnej, którzy bez wytchnienia przez ca³¹ noc liczyli
wyniki wyborów w³adz.
Czuwaj!
Przewodnicz¹cy ZHR
hm. Marcin Jêdrzejewski
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