1

Biuro Naczelnictwa ZHR

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

Rozkaz L. 7/2009

Szanowne Druhny, Szanowni Druhowie!

Chcia³bym raz jeszcze powróciæ do jednego z najistotniejszych wyznaczników naszego
Harcerstwa – bêd¹cego z naszego w³asnego wyboru w ka¿dym z nas i kszta³tuj¹cego nasze ¿ycie –
jakim jest postawa osobista zgodna z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim. Byæ mo¿e to co napiszê
mo¿na uznaæ za truizm, ale moim zdaniem warto sobie powtarzaæ te s³owa ka¿dego dnia. Otó¿
sprawnie funkcjonuj¹ce struktury organizacyjne, œwietnie wyszkoleni technicznie i umundurowani
harcerki i harcerze, liczne obozy czy urozmaicone zbiórki nie znacz¹ nic, bez harcerskiego ducha
w codziennym dzia³aniu. I jeszcze jedno – bez nastawienia siê na zrozumienie drugiego instruktora czy
instruktorki, bez rezygnacji z chêci postawienia na swoim za wszelk¹ cenê, bez postawy s³u¿by
drugiemu i bez chêci zmiany rozpoczynanej od siebie i konsekwentnie, w trudach, realizowanej
ka¿dego dnia nie bêdzie Harcerstwa w naszym stowarzyszeniu. Musimy pamiêtaæ, ¿e Zwi¹zek
Harcerstwa Rzeczypospolitej jest wspólnot¹, w której – w ramach ideowych wyznaczanych przez
zapisy Statutu – funkcjonuj¹ ró¿norodne œrodowiska i osoby. Postarajmy siê to rozumieæ i szanowaæ ...

Rada Naczelna na swoim czerwcowym posiedzeniu uchwali³a „Zasady wychowania
religijnego w ZHR”, które – mówiê o tym z g³êbokim przekonaniem i nadziej¹ – maj¹ szansê byæ
realn¹ pomoc¹ w rozstrzyganiu trudnych kwestii moralnych, których ka¿dego dnia nie szczêdzi nam
otaczaj¹cy nas œwiat. Jako wychowawcy – instruktorki i instruktorzy – nie mo¿emy ich nie zauwa¿aæ.
To, ¿e czêsto trudno o tym rozmawiaæ nie zwalnia nas z obowi¹zku umiejêtnego reagowania. S¹dzê,
¿e uchwalony dokument mo¿e byæ bardzo pomocny w podejmowanych dzia³aniach. Wszak¿e pod
jednym warunkiem – ¿e nie pozostanie on wy³¹cznie papierow¹ deklaracj¹, ¿e opisane w nim zasady
postêpowania bêd¹ wdra¿ane w ¿ycie i stan¹ siê codzienn¹ praktyk¹ - wyjaœnian¹ i omawian¹ podczas
instruktorskich kursów, debat i konferencji, a nade wszystko rozumian¹ i uznan¹ za swoj¹ przez
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ka¿dego z nas. Zacznijmy ka¿dy od siebie. Nie od jutra, nie za tydzieñ, ale od teraz. Wszyscy wiemy,
¿e nie jest ³atwo walczyæ z w³asnymi s³aboœciami, ale wtedy ka¿de, nawet najmniejsze zwyciêstwo ma
s³odki smak. Wspierajmy siê nawzajem w tym postanowieniu zmiany, bo wówczas mamy szansê na
wzmocnienie Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczypospolitej, silnego nasz¹ postaw¹. A przede wszystkim
bêdziemy zdolni oderwaæ siê od zajmowania siê sprawami wewn¹trz organizacji i poœwiêciæ si³y na to,
co dalece wa¿niejsze – realizacjê harcerskiego idea³u s³u¿by Bogu, Polsce i bliŸnim w otaczaj¹cym nas
œwiecie XXI wieku.

1. Mianowania.
1.1. Mianujê hm. Lecha Najbauera, Przewodnicz¹cego Zarz¹du Okrêgu Mazowieckiego ZHR, na
funkcjê Komendanta Zlotu Okrêgu Mazowieckiego ZHR w 65-t¹ rocznicê wybuchu Powstania
Warszawskiego. Zlot zorganizowany bêdzie w dniach 31 lipca - 2 sierpnia 2009 roku i bêdzie nosi³
nazwê "Burza w Warszawie".

2. Podziêkowania.
2.1. Pragnê z³o¿yæ serdeczne podziêkowanie Druhowi phm. Krzysztofowi Lisowi, Dru¿ynowemu V
Kaliskiej DH-y "DROGA", za zaanga¿owanie w pozyskanie dla Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczypospolitej
najnowszego modelu serwera ProLiant DL380 G6 od firmy Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o., a tak¿e
superszybkiego ³¹cza internetowego na potrzeby Zlotu XX-lecia ZHR. Jednoczeœnie pragnê podkreœliæ
determinacjê, wytrwa³oœæ i skutecznoœæ w d¹¿eniu do celu, które sk³adaj¹ siê na wzorow¹ postawê
Druha phm. Krzysztofa Lisa jako instruktora, bior¹cego czynny udzia³ w ¿yciu Zwi¹zku i aktywnie
dzia³aj¹cego dla naszego wspólnego dobra.

3. Rada Naczelna.
3.1. Informujê, ¿e na wniosek zainteresowanego 20 czerwca 2009 roku Rada Naczelna ZHR przyjê³a
rezygnacjê z cz³onkostwa w Radzie hm. Tomasza Maracewicza.
Wymienionemu Druhowi serdecznie dziêkujê za wspó³pracê w Radzie oraz za wywi¹zanie siê ze
swoich obowi¹zków.
3.2 Informujê, ¿e w dniu 20 czerwca 2009 roku Rada Naczelna dokooptowa³a do swojego sk³adu
hm. Tomasza Sulewskiego. Wymienionemu Druhowi serdecznie gratulujê i ¿yczê owocnej wspó³pracy.

4. Regulaminy.
4.1. Podajê do wiadomoœci, ¿e w dniu 20 czerwca Rada Naczelna ZHR zatwierdzi³o nowe regulaminy:
- zmieniony Regulamin Okrêgu ZHR,
- zmieniony Regulamin Rady Naczelnej ZHR,
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- nowy Regulamin Obwodu ZHR.
Ujednolicone teksty Regulaminów Okrêgu i Rady Naczelnej ZHR oraz zatwierdzony tekst Regulaminu
Obwodu ZHR znajduj¹ siê w za³¹czeniu do niniejszego Rozkazu.
4.2. Podajê do wiadomoœci, ¿e w dniu 20 czerwca 2009 roku Rada Naczelna ZHR zatwierdzi³a Zasady
Wychowania Religijnego w ZHR. Zatwierdzony tekst tego dokumentu znajduje siê w za³¹czeniu do
niniejszego Rozkazu.
4.3. Podajê do wiadomoœci, ¿e w dniu 20 czerwca 2009 roku Naczelnictwo ZHR zatwierdzi³o zmiany
w Regulaminie Kó³ Przyjació³ Harcerstwa. Ujednolicony tekst Regulaminu znajduje siê w za³¹czeniu
do niniejszego Rozkazu.

5. Okrêgi.
5.1. Podajê do wiadomoœci, ¿e w dniu 20 czerwca 2009 roku Naczelnictwo ZHR zatwierdzi³o na
funkcji Skarbnika Okrêgu Lubelskiego ZHR wêdr. Agnieszkê Rycuniak.

Czuwaj!

Przewodnicz¹cy ZHR
hm. Micha³ Butkiewicz HR
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