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Warszawa, 15 sierpnia 2008 r.
PRZEWODNICZ¥CY
ZWI¥ZKU HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ
Rozkaz L. 10/2008

Szanowne Druhny, Szanowni Druhowie,

Kiedy 88 lat temu u wrót Warszawy zatrzymana zosta³a armia bolszewicka, harcerki i harcerze
licznie stanêli do walki w obronie niepodleg³oœci Rzeczypospolitej. My, na szczêœcie, nie musimy w
ten sposób dokumentowaæ swojej mi³oœci do Ojczyzny. Niemniej warto w tym wa¿nym dniu, w którym
splata siê wymiar religijny i niepodleg³oœciowy, raz jeszcze uœwiadomiæ sobie, ¿e nasza s³u¿ba Polsce
trwa nadal. Edukacja obywatelska, wspó³udzia³ œrodowisk harcerskich w budowaniu wspólnot
lokalnych, autentyczne prze¿ywanie œwi¹t pañstwowych i historycznych rocznic, skuteczne
zaanga¿owanie wielu instruktorek i instruktorów w dzia³alnoœæ samorz¹dow¹, poznawanie i kultywowanie tradycji niepodleg³oœciowej, to tylko niektóre jej przejawy. Przed nami wrzesieñ, kiedy po
udanych obozach i wêdrówkach wracamy do codziennej pracy harcerskiej, w trakcie której musimy
pamiêtaæ, aby s³u¿ba Polsce znalaz³a nale¿yte miejsce w naszych dzia³aniach wychowawczych.
Tamte dramaty wojenne mamy w pamiêci, kiedy ogl¹damy i s³yszymy o wydarzeniach w
Gruzji. Dlatego wierni harcerskim zasadom spieszmy pe³niæ s³u¿bê na rzecz ofiar tej wojny. Proszê
zw³aszcza wêdrowniczki i wêdrowników, harcerki i harcerzy starszych oraz instruktorki i instruktorów
o podjêcie dzia³añ w porozumieniu z powo³anym przez ZHR Koordynatorem do spraw pomocy dla
ofiar wojny w Gruzji. Niech nasze zaanga¿owanie bêdzie widocznym znakiem solidarnoœci z tymi,
którzy cierpi¹ w wyniku dzia³añ wojennych.

1. Mianowania
1.1. Mianujê Koordynatorem ds. pomocy ZHR dla ofiar wojny w Gruzji hm. Micha³a
Kuczmierowskiego - Mazowiecka Chor¹giew Harcerzy.

2. Zwolnienia
2.1. Zwalniam z funkcji Komendanta Wyprawy na XX Œwiatowy Dzieñ M³odzie¿y oraz Z³az
Wêdrowniczy w Australii ks. hm. Micha³a Gutkowskiego - Pomorska Chor¹giew Harcerzy.
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Wymienionemu Druhowi wyra¿am podziêkowanie za trud i sumienne wywi¹zanie siê z podjêtych
obowi¹zków.

3. Zlot XX-lecia ZHR
3.1. Zwalniam z funkcji cz³onka grupy kwatermistrzowsko-organizacyjnej Zlotu XX-lecia ZHR hm.
Monikê Rudnick¹ - Wielkopolska Chor¹giew Harcerek - wyznaczon¹ przez Naczelniczkê Harcerek.
Wymienionej Druhnie wyra¿am podziêkowanie za trud i sumienne wywi¹zanie siê z podjêtych
obowi¹zków.

4. Okrêgi
4.1. Zobowi¹zujê Zarz¹dy Okrêgów ZHR do zintensyfikowania dzia³añ zwiazanych ze zbieraniem i
przekazywaniem sk³adek cz³onkowskich. Pragnê przypomnieæ, ¿e potrzeba zbierania sk³adek jest nie
tylko statutowym obowi¹zkiem, ale przede wszystkim wa¿nym narzêdziem wychowawczym
buduj¹cym poczucie wspó³odpowiedzialnoœci za nasz Zwi¹zek.

5. Ruchy Programowo-Metodyczne
5.1. Podajê do wiadomoœci aktualny sk³ad Rady Salezjañskiego Ruchu Programowo-Metodycznego
"Dêby":
- Przewodnicz¹cy Ruchu - ks. hm. Kazimierz Chudzicki SDB
- Wiceprzewodnicz¹cy Ruchu - phm. Jaros³aw £uczyñski
- Kapelan Ruchu - ks. hm. Tomasz Koœcielny SDB
- Sekretarz Ruchu - sam. Magdalena Guziak
- Referentka Ruchu ds. harcerek - phm. El¿bieta Rusin

6. Wyró¿nienia
6.1. Na wniosek hm. Urszuli Kret - Pe³nomocnika Przewodnicz¹cego ZHR ds. Polaków poza granicami Kraju - w zwi¹zku z dzia³aniami podjêtymi podczas tegorocznej Akcji Letniej, udzielam pochwa³y
cz³onkom Szczepu Czarna Trzynastka Krakowska: hm. Dominice Romanowicz, phm. Annie
Adamczyk, phm. Bartoszowi Rzoñca, pwd. Malwinie Birczyñskiej, æw. Micha³owi Lechowi, æw.
Micha³owi Wierzbickiemu - za przyjêcie na obozie harcerskim polskich dzieci z Kaukazu.
6.2. Na wniosek hm. Urszuli Kret - Pe³nomocnika Przewodnicz¹cego ZHR ds. Polaków poza granicami Kraju - w zwi¹zku z dzia³aniami podjêtymi podczas tegorocznej Akcji Letniej, udzielam pochwa³y
Druhnom z Ma³opolskiej Chor¹gwi Harcerek: hm. Izabelli Lankosz, phm. Katarzynie Janus, pwd.
Paulinie Jaworskiej, pwd. Karolinie Nikielskiej, pwd. Marii Szymczak - za przygotowanie i
przeprowadzenie warsztatów " ród³o" we Lwowie (zorganizowanych dla polskich dzieci z Ukrainy).
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6.3. Na wniosek hm. Urszuli Kret - Pe³nomocnika Przewodnicz¹cego ZHR ds. Polaków poza granicami Kraju - w zwi¹zku z dzia³aniami podjêtymi podczas tegorocznej Akcji Letniej, wyra¿am podziêkowanie cz³onkom Szczepu Czarna Trzynastka Krakowska: pwd. Oldze Kosarzyckiej, sam. Annie
Œwiadek - za przyjêcie na obozie harcerskim polskich dzieci z Kaukazu.
Dziêki wymienionym Druhnom i Druhom, którzy we wzorowy sposób pe³nili s³u¿bê, mo¿liwe by³o
zrealizowanie zadañ wspieraj¹cych dzia³ania polskich organizacji na Wschodzie.

Czuwaj!

Przewodnicz¹cy ZHR
hm. Micha³ Butkiewicz HR
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