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Warszawa, 15 listopada 2009 r.
PRZEWODNICZ¥CY
ZWI¥ZKU HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ
Rozkaz L. 11/2009

Szanowne Druhny, Szanowni Druhowie!

Listopad to miesi¹c, który rozpoczynamy wspomnieniem naszych drogich Zmar³ych. Wizyty
na cmentarzach, krótkie dni, s³ota - wszystko to w sposób szczególny sk³ania do refleksji i zadumy nad
w³asnym ¿yciem, nad nasz¹ harcersk¹ postaw¹ s³u¿by, nad drog¹, któr¹ kroczymy. W tym wyœcigu z
czasem, mierzeniu siê z codziennoœci¹, z trudnymi problemami - tak¿e w prowadzonych przez nas
dzia³aniach organizacyjnych - nie zapominajmy o Harcerstwie, które jest w ka¿dym z nas. Które czasem mo¿e lekko przygas³o, ale przecie¿ dobrze o tym wiemy - wystarczy trochê mchu, igliwia czy
brzozowej kory, ¿eby znowu buchnê³o potê¿nym p³omieniem...
ZnajdŸmy zatem czas, by usi¹œæ z przyjació³mi przy kominku, popatrzeæ w p³on¹ce ¿agwie,
zaœpiewaæ kilka piosenek, podzieliæ siê garœci¹ wspomnieñ, postawiæ przed sob¹ wyzwanie - jednym
s³owem "na³adowaæ akumulatory", roznieciæ ogieñ i przypomnieæ sobie dlaczego nasza obecnoœæ w
harcerstwie jest wa¿na, ¿e s³owa "Mam szczer¹ wolê ..." nadal s¹ aktualne i maj¹ znaczenie.
Jednoczeœnie pamiêtajmy, ¿e nie jesteœmy sami. W Roku Rzeczypospolitej, kiedy obchodzimy
20-lecie powstania naszego Zwi¹zku Kapitu³a Krzy¿a Honorowego przyzna³a Krzy¿e Honorowe w
symboliczny sposób nawi¹zuj¹c nie tylko do osób, które tworzy³y kszta³t organizacyjny ZHR, ale tak¿e
pamiêtaj¹c o tych, którzy uosabiaj¹ nasze przywi¹zanie do losów autentycznego harcerstwa oraz
nauczania Jana Paw³a II. Ten gest wdziêcznoœci dotyczy konkretnych osób o znaczeniu dla ca³ej Polski,
ale przecie¿ tak¿e w poszczególnych œrodowiskach jest bardzo wielu ludzi, bez których nie by³oby
lokalnego ZHR, którzy zrobili wiele dla niezale¿nego harcerstwa. Nie zapominajmy o nich, starajmy
siê nie tylko ich odnaleŸæ i im podziêkowaæ, ale te¿ spróbujmy w³¹czyæ ich w konkretne dzia³ania - na
przyk³ad w ramach Kó³ Przyjació³ Harcerstwa czy na innych p³aszczyznach funkcjonowania Zwi¹zku.
To ogromny skarb i potencja³, który mo¿e przynieœæ wiele dobra naszym harcerkom i harcerzom.
Postarajmy siê o tym pamiêtaæ ...
Nied³ugo rozpocznie siê Adwent. Czas radosnego oczekiwania, w którym s³owo Czuwaj
nabiera szczególnego, religijnego wymiaru. Niech dŸwiêk gregoriañskiego chora³u, blask roratnich
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lampionów, a tak¿e adwentowe dzie³a charytatywne, na czele z caritasowskimi œwiecami, bêd¹ obecne w naszych dru¿ynach i krêgach. Wykorzystajmy ten okres, aby byæ wewnêtrznie przygotowanym
na narodziny Pana, szczególnie w dzia³aniu harcerskim, ale tak¿e w wymiarze osobistym i rodzinnym.

1. Krzy¿ Honorowy ZHR.
1.1. Na wniosek Kapitu³y nadajê Krzy¿ Honorowy ZHR - AD AMICUM:
- poœmiertnie hm. Zofii FLORCZAK
- poœmiertnie hm. RP Stanis³awowi ORSZY - BRONIEWSKIEMU
- JE Ks. Kardyna³owi Stanis³awowi DZIWISZOWI
- hm. Ryszardowi BRYKOWSKIEMU
- hm. Krzysztofowi STANOWSKIEMU
1.2. Na wniosek Kapitu³y nadajê Krzy¿ Honorowy ZHR - SEMPER FIDELIS:
- hm. Kazimierzowi WIATROWI - Ma³opolska Chor¹giew Harcerzy

2. Podziêkowania.
2.1. Wyra¿am gor¹ce podziêkowanie Dru¿ynom Sztandarowym:
- 1 Dru¿ynie Harcerek "Wiatry" im. Janiny Bartkiewicz z Murowanej Goœliny wraz z dru¿ynow¹ pwd.
Ann¹ Celichowsk¹
- 265 Warszawskiej Lotniczej Dru¿ynie Harcerzy "Skrzyd³a" im. Batalionu "Parasol" wraz z
dru¿ynowym pwd. Tomaszem Ja³brzykowskim oraz przybocznym pwd. Szymonem Soko³em
za godne reprezentowanie Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczypospolitej podczas centralnych obchodów
Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci przy Grobie Nieznanego ¯o³nierza w Warszawie.
2.2. Serdecznie dziêkujê instruktorkom zaanga¿owanym w oprawê uroczystoœci na Placu Marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego, a w szczególnoœci:
- hm. Ewie Ciosek - Mazowiecka Chor¹giew Harcerek
- hm. Barbarze Brzewskiej - Mazowiecka Chor¹giew Harcerek
- hm. Annie Kowalskiej - Mazowiecka Chor¹giew Harcerek
- phm. Agnieszce Krzesickiej - Pó³nocno - Wschodnie Namiestnictwo Harcerek
- phm. Zofii Paszkiewicz - Wielkopolska Chor¹giew Harcerek
2.3. Dziêkujê równie¿ dru¿ynom: 49 Warszawskiej Dru¿ynie Wêdrowniczek "Tormenta", reprezentacji
Mazowieckiego Hufca Harcerek "Wianek" oraz 7 Ursynowskiej Dru¿ynie Harcerzy "Gniazdo" za
wsparcie organizacyjne.
2.4. Gratulujê i sk³adam gor¹ce podziêkowania Mazowieckiej Chor¹gwi Harcerzy, a w szczególnoœci
Druhom: pwd. Tomaszowi Górnickiemu oraz pwd. Mariuszowi Ch³opikowi, za organizacjê defilady
harcerskiej w dniu 11 listopada 2009 roku.
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3. Mianowania.
3.1. Na podstawie § 3 ust. 3 Instrukcji wydawniczej ZHR powo³ujê Wydzia³ Wydawniczy ZHR w
sk³adzie:
- kierownik - hm. Grzegorz Nowak
- cz³onkini - hm. Anna Wysocka
- cz³onek - Hubert Kowalski.
Jednoczeœnie informujê ¿e cz³onkiem Naczelnictwa sprawuj¹cym bie¿¹cy nadzór nad dzia³alnoœci¹
Wydzia³u Wydawniczego ZHR jest Wiceprzewodnicz¹cy ZHR hm. Jaros³aw B³oniarz.
3.2. Mianujê phm. Krzysztofa Lisa z Wielkopolskiej Chor¹gwi Harcerzy na funkcjê Pe³nomocnika
Przewodnicz¹cego ds. Spisu Harcerskiego i Instruktorskiego.
3.3. Mianujê hm. Roberta Kowalskiego z Mazowieckiej Chor¹gwi Harcerzy na funkcjê Pe³nomocnika
Przewodnicz¹cego ds. Ubezpieczeñ.
Udzielone pe³nomocnictwa nie uprawniaj¹ do zaci¹gania zobowi¹zañ finansowych w imieniu
Zwi¹zku.

4. Zwolnienia.
4.1. Na wniosek Skarbnika ZHR hm. Anny Zagrajek zwalniam phm. Piotra Dudziñskiego z funkcji
Koordynatora "Kampanii 1 procent dla ZHR". Wymienionemu Druhowi dziêkujê za sumienne
wywi¹zanie siê ze swych obowi¹zków. Zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu pozyskiwania wp³at 1 %
podatku dochodowego kampaniê koordynuje bezpoœrednio Skarbnik ZHR hm. Anna Zagrajek.
4.2. Zwalniam z funkcji Pe³nomocnika Przewodnicz¹cego ds. Spisu harcerskiego i Ubezpieczeñ hm.
Roberta Kowalskiego dziêkuj¹c mu za dotychczasowe pe³nienie funkcji.

5. Regulaminy.
5.1. Podajê do wiadomoœci, ¿e w dniu 26 paŸdziernika 2009 roku Naczelnictwo ZHR zatwierdzi³o
Regulamin Komisji Harcmistrzyñ ZHR. Regulamin zostanie opublikowany przez Naczelniczkê
Harcerek.
5.2. Podajê do wiadomoœci, ¿e w dniu 26 paŸdziernika 2009 roku Naczelnictwo ZHR zatwierdzi³o
Regulamin S³u¿by Instruktorskiej ZHR, który wszed³ w ¿ycie z dniem 11 listopada 2009 roku.
Regulamin stanowi za³¹cznik nr 1 do niniejszego Rozkazu.

Czuwaj!

Przewodnicz¹cy ZHR
hm. Micha³ Butkiewicz HR
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