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Warszawa, 15 wrzeœnia 2008 r.
PRZEWODNICZ¥CY
ZWI¥ZKU HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ
Rozkaz L. 11/2008

Szanowne Druhny, Szanowni Druhowie,

Zakoñczy³a siê akcja letnia, przegl¹damy œwie¿o wykonane fotografie, cieszymy siê z
osi¹gniêtych efektów wychowawczych, planujemy dzia³ania na kolejne miesi¹ce. I stwierdzamy przy
tym, niekiedy ze zdziwieniem, niekiedy z ¿alem, ¿e czas p³ynie szybko ...
Chcia³bym prosiæ Was, aby w tym poœpiechu nie zabrak³o czasu na refleksjê nad naszymi dzia³aniami.
Jest to tym bardziej dobry moment, gdy¿ zbli¿a siê jubileusz XX-lecia naszego Zwi¹zku. Raduj¹c siê
osi¹gniêciami swoich œrodowisk i ca³ego Zwi¹zku, zauwa¿my tak¿e to, co nale¿y zmieniæ.
Zastanówmy siê, co moglibyœmy robiæ lepiej, skuteczniej, dla dobra prowadzonej pracy wychowawczej.
Aby dobrze podsumowaæ to, co siê wydarzy³o przez minione 20 lat oraz uzyskaæ pozytywn¹
energiê na kolejne lata s³u¿by, planujemy w sierpniu przysz³ego roku Zlot XX-lecia, który bêdzie mia³
miejsce nad piêknym Zalewem Koronowskim. Dlatego, zwracaj¹c siê zw³aszcza do dru¿ynowych,
proszê o zaanga¿owanie siê Waszych dru¿yn w zlotowe przygotowania, tak abyœmy mogli siê spotkaæ
w przysz³ym roku przy zlotowym ognisku.
Chcia³bym jeszcze zwróciæ Wasz¹ uwagê na wrzeœniowe pielgrzymki na Jasn¹ Górê. W tym
roku, podczas XXVI spotkania modlitewnego, dziêkowaliœmy Matce Bo¿ej za opiekê w minionym
dwudziestoleciu Zwi¹zku i prosiliœmy o ³aski na przysz³oœæ.
Pozwolê sobie wyraziæ nadziejê, ¿e w jubileuszowym roku 2009 - Roku Rzeczypospolitej - podczas
XXVII pielgrzymki nikogo z nas nie zabraknie na Jasnogórskim Apelu.

1. Mianowania
1.1. Z dniem 12 wrzeœnia 2008 roku mianujê ks. phm Andrzeja Majcherka na funkcjê Komendanta
XXVI Pielgrzymki Harcerek i Harcerzy na Jasn¹ Górê.
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2. Zwolnienia
2.1. Zwalniam ks. phm Andrzeja Majcherka z funkcji Komendanta XXVI Pielgrzymki Harcerek i
Harcerzy na Jasn¹ Górê.
Wymienionemu Druhowi oraz wszystkim Jego wspó³pracownikom dziêkujê za trud i sumienne
wywi¹zanie siê z podjêtych obowi¹zków.

3. Zlot XX-lecia ZHR
3.1. Mianujê Komendantem Zlotu hm. Artura Nowaka.
3.2. Mianujê w sk³ad Komendy Zlotu:
- Komendantkê Gniazd Harcerek hm. Annê Dudzik.
- Komendanta Gniazd Harcerzy phm. Rados³awa Podogrodzkiego.
- Kwatermistrzyniê Zlotu phm. Barbarê Brzewsk¹.
3.3. W zwi¹zku z powo³aniem na funkcjê Komendanta Zlotu zwalniam z funkcji cz³onka grupy kwatermistrzowska-organizacyjnej Zlotu hm. Artura Nowaka, powierzaj¹c mu jednoczeœnie nadzór nad
ca³oœci¹ dzia³añ podleg³ych Mu: Komendy Zlotu i grupy kwatermistrzowsko-organizacyjnej.
3.4. Kierowanie bie¿¹cymi dzia³aniami grupy kwatermistrzowsko-organizacyjnej powierzam
Kwatermistrzyni Zlotu.

4. Naczelnictwo
4.1. Podajê do wiadomoœci, ¿e Naczelnictwo ZHR uchwali³o "Priorytety wychowawcze ZHR na lata
2008 -2010" w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszego rozkazu. W zwi¹zku z powy¿szym
zobowi¹zujê w³adze Zwi¹zku wszystkich szczebli do zapoznania siê z powy¿szym dokumentem i
stosowania w pracach podleg³ych jednostek organizacyjnych.

Czuwaj!

Przewodnicz¹cy ZHR
hm. Micha³ Butkiewicz HR
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