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Biuro Naczelnictwa ZHR

Warszawa, 30 wrzeœnia 2010 r.
PRZEWODNICZ¥CY
ZWI¥ZKU HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ

Rozkaz L. 9/2010

Szanowne Druhny! Szanowni Druhowie!

Jeszcze w ostatnich wrzeœniowych promieniach s³oñca pielêgnujemy wakacyjne wspomnienia,
które daj¹ nam energiê do s³u¿by. Ale tak¿e patrzymy w przysz³oœæ i rozpoczynamy kolejny rok pracy
harcerskiej. Nowe plany, pomys³y, nowe twarze w dru¿ynach i gromadach. Postarajmy siê, aby mierzyæ
wysoko. Aby realizowane zbiórki, gry, pola s³u¿by, inicjatywy programowe rzeczywiœcie i skutecznie
pozwala³y naszym zuchom, harcerkom i harcerzom, wêdrowniczkom i wêdrownikom oraz gronu
instruktorskiemu stawaæ siê coraz lepszymi .
Tym bardziej jesteœmy zobowi¹zani do dobrej pracy, ¿e wkraczamy w przygotowania do Jubileuszu
100-lecia Harcerstwa. Niech te lata nie bêd¹ dla nas ciê¿arem, ale raczej inspiracj¹ i powodem do
refleksji. Harcerstwo to nie wiekowy staruszek, ale pe³en wigoru ruch, który ma zbiorow¹ twarz
ka¿dego z nas. Dlatego wykorzystajmy tê rocznicê do poznawania historii, ale tak¿e do rozwijania
naszych dzia³añ teraz i w kolejnych latach.
Mam nadziejê, ¿e z wieloma z Was spotkam siê podczas licznych przedsiêwziêæ zwi¹zanych
ze stuleciem. Przede wszystkim na Jubileuszowym Zlocie Stulecia Harcerstwa, który zwo³aliœmy wraz
z naszymi przyjació³mi ze Stowarzyszenia Harcerskiego, Skautów Europy, ZHP na Litwie oraz
Harcerstwa Polskiego na Ukrainie. Zlotowe wêdrówki zastêpów i wspólne spotkanie w sierpniu 2011
roku bêdzie okazj¹ do nawi¹zania nowych przyjaŸni i radosnego prze¿ycia przygody na miarê XXI
wieku. Liczê tak¿e mocno na owoce zapowiadanej ju¿ od dawna wyprawy do Lwowa w rocznicê pierwszego rozkazu Andrzeja Ma³kowskiego w maju 2011. Niech to spotkanie w miejscu, gdzie narodzi³o
siê harcerstwo bêdzie symboliczn¹ klamr¹ ³¹cz¹c¹ nas z pierwszymi polskimi skautami.
Zachêcam tak¿e do udzia³u w licznych mniejszych, ale nie mniej wa¿nych dzia³aniach lokalnych i ogólnopolskich
takich jak wystawy, konferencje historyczne, ods³oniêcie popiersia Andrzeja Ma³kowskiego czy spotkania przy
ogniskach i na szlaku. Niech bogactwo 100-letniej historii bêdzie nasz¹ dum¹ , ale i zobowi¹zaniem.
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1.Jubileuszowy Zlot Stulecia Harcerstwa "Ca³ym ¿yciem - Przygoda XXI"
1.1. Mianujê na funkcjê Komendanta Jubileuszowego Zlotu Stulecia Harcerstwa hm. Krzysztofa
Jerzego Piasecznego.
1.2. Mianujê w sk³ad Komendy Zlotu:
1.2.1. na funkcjê Komendantki Harcerek - Zastêpczyni Komendanta Zlotu hm. Ewê Ciosek.
1.2.2. na funkcjê Komendanta Harcerzy - Zastêpcy Komendanta Zlotu phm. Jaros³awa Kowalskiego.

2. Mianowania
2.1. Mianujê pwd. Ewê S¹dowsk¹ na funkcjê Pe³nomocnika Przewodnicz¹cego ZHR do spraw Dnia
Papieskiego i powierzam jej koordynowanie dzia³añ zwi¹zanych z organizacj¹ uroczystoœci w roku 2010.

3. Podziêkowania
3.1. Wyra¿am gor¹ce podziêkowania wszystkim Druhnom i Druhom, zw³aszcza z Okrêgu
Górnoœl¹skiego - organizatorom XXVIII Pielgrzymki Harcerek i Harcerzy na Jasn¹ Górê oraz gratulujê zwyciêzcom gry organizowanej podczas pielgrzymki: 13 Winnickiej Dru¿ynie Harcerek
"¯ywio³y" oraz 3 £ódzkiej Dru¿ynie Harcerzy.

4. Zwolnienia.
4.1. Zwalniam ks. phm. Andrzeja Majcherka z funkcji Komendanta XXVIII Pielgrzymki Harcerek i
Harcerzy na Jasn¹ Górê i dziêkujê mu za pe³nion¹ s³u¿bê.

Czuwaj!

Przewodnicz¹cy ZHR
hm. Micha³ Butkiewicz HR
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