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Biuro Naczelnictwa ZHR

Warszawa, 2 czerwca 2006 r.
PRZEWODNICZ¥CY
ZWI¥ZKU HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ
Rozkaz L. 9/2006

Druhny i Druhowie!
Dopiero co po¿egnaliœmy pielgrzymuj¹cego po naszej ziemi Ojca Œwiêtego Benedykta
XVI. Wœród licz¹cych setki tysiêcy zgromadzeñ wiernych, wielu by³o takich, którym potrzebna
by³a pomoc. I tê pomoc mogli znaleŸæ u pe³ni¹cych S³u¿bê harcerek i harcerzy naszego
Zwi¹zku. Te cztery dni, by³y wielkim prze¿yciem duchowym, ale te¿ okresem ciê¿kiej pracy.
Nie min¹³ tydzieñ, a na kolejne wezwanie, stawia siê znowu w gotowoœci do S³u¿by
kolejny zastêp harcerskiej braci. Tym razem na polach Lednicy, znów wœród setek tysiêcy pielgrzymów, kilkaset harcerek i harcerzy, swoim czynem i postaw¹ da wyraz wiernoœci
Przyrzeczeniu Harcerskiemu nios¹c chêtn¹ pomoc bliŸnim.
Wœród wielu œcie¿ek wiod¹cych do Boga, jest ta, która nam harcerzom jest najbli¿sza
- wiod¹ca drog¹ mi³oœci i pomocy drugiemu cz³owiekowi. Niech wiêc podejmowana przez Was
S³u¿ba, Wasz trud i Wasze poœwiêcenie, bêd¹ ofiar¹ dla Niego.
My harcerze jesteœmy ludŸmi czynu. Gromadzi nas umi³owanie przygody, braterstwo i
chêæ zmieniania œwiata. Przez zabawê, harce, zbiórki i biwaki kszta³tujemy nasze umiejêtnoœci i postawy. A¿ nadchodzi dzieñ próby, gdy wchodzimy wœród ludzi, by nasz¹ postaw¹ i prac¹
œwiadczyæ o sile naszego ducha. Wszystkim, którzy dziœ na Lednicy staj¹ w gotowoœci do
Harcerskiej S³u¿by ¿yczê, abyœcie, tak jak kilka dni temu uczestnicy Bia³ej S³u¿by, wype³niali
j¹ z pokor¹ ale i jak¿e wa¿n¹ pogod¹ ducha. Abyœcie byli ofiarni i po¿yteczni. I ¿eby ta S³u¿ba,
by³a dla Was Ÿród³em si³y i chêci do dalszej pracy nad sob¹. Dla Boga, dla Polski, dla BliŸnich.
Czuwaj!
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1. Harcerska S³u¿ba Lednica 2006
1.1. Mianujê Komendantem Harcerskiej S³u¿by Lednica 2006 pwd. Bartosza Firlika HO.
2. Bia³a S³u¿ba
2.1. Na wniosek Komendanta Bia³ej S³u¿by nadajê sprawnoœæ mistrzowsk¹ "Bia³a S³u¿ba
2006" druhnom i druhom:
ks. hm. Micha³owi Gutkowskiemu - Komendantowi Bia³ej S³u¿by
hm. Konradowi Obrêbskiemu - Zastêpcy Komendanta
phm. Elizie Dzwonkiewicz - Szefowej Bia³ej S³u¿by na Mazowszu
hm. Micha³owi Sternickiemu - Szefowi Bia³ej S³u¿by w Ma³opolsce
hm. Leszkowi Krzy¿anowskiemu - Szefowi Bia³ej S³u¿by w Czêstochowie
ks. hm. Tomaszowi Koœcielnemu
hm. Andrzejowi Glassowi
hm. Magdalenie Masiak
hm. Tomaszowi Sulewskiemu
3. Puszczañskie Harce
3.1. Zwalniam z funkcji Komendanta Obchodów 95-lecia Harcerstwa i Puszczañskich
Harców hm. Tomasza Wyroœlaka HR dziêkuj¹c mu za zaanga¿owanie i sumienne
wywi¹zanie siê z podjêtych obowi¹zków.

Czuwaj!
Przewodnicz¹cy ZHR
hm. Marcin Jêdrzejewski
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