Przewodnicząca ZHR
Warszawa, 15 sierpnia 2012 r.
Rozkaz L. 8/2012
Druhny i Druhowie!
W dniu 5 sierpnia 2012r. na obozie Poznańskiej „14” w miejscowości Borowy Młyn nad
jeziorem Wędromierz podczas gwałtowne burzy, mimo podjętej przez kadrę obozu
dramatycznej próby reanimacji, zmarła 11-letnia Druhna Wiktoria.

W harcerstwie uczymy braterstwa, jesteśmy sobie bliscy jak siostry i bracia, toteż
odejście Wiktorii jest stratą dla całej rodziny harcerskiej, dla drużyny, hufca, chorągwi,
organizacji, dla naszego Związku. Nikt nie spodziewał się, że na obozie, który miał być
radosną przygodą, zakończy się służba Druhny Wiktorii.
Wierzę, że w obliczu nawałnicy, która zaatakowała ten obóz, kadra obozu zrobiła
wszystko, aby ratować wszystkich uczestników obozu przed jej skutkami.
Przekazując wyrazy współczucia Rodzinie Zmarłej w imieniu harcerek i harcerzy,
instruktorek i instruktorów Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz innych
organizacji harcerskich w kraju i skautowych za granicą, (które przekazały
kondolencje na moje ręce) zapewniałam o naszej modlitwie i pamięci.
Pamiętajmy więc o modlitwie za duszę śp. Wiktorii, o siły dla jej bliskich i przyjaciół z
„14” teraz w sierpniu, w szczególnym dla wielu z nas czasie przemiany i wzrastania w
wierze podczas pielgrzymek na Jasną Górę, a także podczas XXX Harcerskiej
Pielgrzymki w dniach 7-9 września 2012 r.

Biuro N ac zel nic tw a ZHR:
00-589 W a rsza w a, ul. L i tew ska 11/ 13; te l. / f a x: (22) 629 12 39;
e-ma i l: na c zelni c tw o@zhr. p l, w w w . zhr. pl
1

1.

Zjazd Nadzwyczajny ZHR

1.1.

Informuję, że Zjazd Nadzwyczajny ZHR odbędzie się w Sali Ojca Kordeckiego na
Jasnej Górze w dniu 8 września 2012r. w godzinach 17-20.

1.2.

Wszystkich delegatów serdecznie zachęcam do aktywnego udziału nie tylko w
Zjeździe Nadzwyczajnym, ale także w całej XXX Jubileuszowej Pielgrzymce
Harcerskiej do Częstochowy w dniach 7-9 września 2012r.

2.

Naczelnictwo

2.1.

Powołuję na Pełnomocnika ds. „1%” phm. Pawła Szulereckiego z PółnocnoZachodniej Chorągwi Harcerzy.

2.2.

Powołuję na Koordynatorkę ds. stypendiów z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia
pwd. Agnieszkę Pierę z Podkarpackiej Chorągwi Harcerek.

2.3.

Powołuję na Komendanta wyprawy reprezentacji ZHR na Zlot CES w 2013 r.
phm. Tomasza Czubatego z Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy.

Czuwaj!
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