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Biuro Naczelnictwa ZHR

Warszawa, 15 grudnia 2009 r.
PRZEWODNICZ¥CY
ZWI¥ZKU HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ
Rozkaz L. 12/2009

Szanowne Druhny, Szanowni Druhowie!

Jeszcze wielu z nas ma w oczach blask zlotowych ognisk, atmosferê gier, harcersk¹ rywalizacjê i wspó³dzia³anie na sportowych igrzyskach czy jarmarku, wspóln¹ modlitwê przy polowym o³tarzu,
dŸwiêki koncertów czy b³yszcz¹ce na granatowym niebie jubileuszowe fajerwerki. Pozostaj¹ tak¿e
wci¹¿ ¿ywe, schowane w sercu, indywidualne wspomnienia utrwalonych na zdjêciu 3500 harcerek i
harcerzy wraz z nadziejami na przysz³oœæ, w któr¹ idziemy wzmocnieni zlotowymi prze¿yciami. Kiedy
uœmiechamy siê ogl¹daj¹c zdjêcia w kronikach, czytamy po raz kolejny "Goñca Zlotowego" czy
dostrzegamy siebie w programie "Na tropie", nie mo¿emy zapominaæ o podziêkowaniu dla tych, którzy
w toku ciê¿kiej, wielomiesiêcznej pracy przygotowali nasze jubileuszowe spotkanie. To oni: kieruj¹cy
zlotowymi s³u¿bami i zespo³ami, przygotowuj¹cy pracê poszczególnych gniazd, organizuj¹cy projekty zlotowe, a nade wszystko tworz¹cy Komendê Zlotu, s¹ cichymi bohaterami tego wspania³ego
wydarzenia. Ktoœ mo¿e zapytaæ, dlaczego dopiero w grudniu poruszamy ten temat. To bardzo wa¿ne
pytanie, bowiem odpowiedŸ na nie pokazuje, ¿e ka¿de harcerskie przedsiêwziêcie trzeba nie tylko
nale¿ycie przygotowaæ i przeprowadziæ, ale tak¿e prawid³owo zakoñczyæ. Dlatego dla Komendy Zlotu
i podleg³ych jej osób zlot nie skoñczy³ siê w sierpniu. Nale¿a³o dokonaæ podsumowañ, zakoñczyæ
wiele spraw organizacyjnych, a nade wszystko rozliczyæ wydatki. To zawsze trudny moment, bo i
zmêczenie wiêksze i adrenaliny trochê brakuje … Jednak z radoœci¹ mogê stwierdziæ, ¿e równie¿ ten
etap zosta³ zakoñczony, co pozwala mi raz jeszcze w imieniu nas wszystkich powiedzieæ DZIÊKUJÊ
i pogratulowaæ udanego Jubileuszowego Zlotu XX-lecia ZHR.
Zbli¿aj¹ siê œwiêta Bo¿ego Narodzenia. Jak co roku bêdziemy siê gromadzili przy wigilijnych
sto³ach, œpiewali kolêdy, ³amali op³atkiem, spotykali na harcerskich pasterkach. Postarajmy siê, aby nie
by³y to puste gesty, aby wynika³y z naszego g³êbokiego wewnêtrznego chrzeœcijañskie przekonania, ¿e
Syn Bo¿y rodzi siê w ka¿dym z nas. I umocnieni wiar¹, mi³oœci¹ i nadziej¹ p³yn¹c¹ z narodzenia Pana
wejdŸmy z radoœci¹ w kolejny 2010 rok. Rok Idei Harcerskiej.
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1. Zjazd ZHR
1.1. Podajê do wiadomoœci, ¿e Naczelnictwo na podstawie uchwa³y, która wchodzi w ¿ycie z dniem 16
grudnia 2009 r. zwo³a³o XI Zjazd Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczypospolitej w terminie 23 - 25 kwietnia
2010 r. Uchwa³a Naczelnictwa wraz z kalendarzem wyborczym stanowi za³¹cznik nr 1 do niniejszego
Rozkazu.
1.2. Podajê do wiadomoœci, ¿e Naczelnictwo ZHR - z dniem 16 grudnia 2009 r. powo³a³o Komisjê
Wyborcz¹ Zwi¹zku w sk³adzie:
hm. Adam Niemkiewicz - Przewodnicz¹cy
hm. Wojciech Szymczak - Sekretarz
hm. Ma³gorzata Bronka - Cz³onek

2. Podziêkowania
2.1. Na wniosek phm. Piotra Dudziñskiego, by³ego Koordynatora Kampanii 1% za rok 2008, wyra¿am
gor¹ce podziêkowania za wzorow¹ s³u¿bê pe³nion¹ podczas Kampanii 1% nastêpuj¹cym Druhnom i
Druhom:
- pwd. Paulinie Marczeni sam.,
- Martynie Krutulskiej-Krechowicz,
- pwd. Paw³owi Sulatyckiemu HO,
- æw. Konradowi Czechowi.
2.2. Serdecznie dziêkujê uczestnikom delegacji ZHR na spotkanie op³atkowe z udzia³em kombatantów,
którego gospodarzem by³ Marsza³ek Sejmu RP Bronis³aw Komorowski. W szczególnoœci dziêkujê
nastêpuj¹cym instruktorkom i instruktorom:
- hm. Jaros³awowi B³oniarzowi - wspó³organizatorowi spotkania
- hm. Jackowi Garboliñskiemu - za pomoc w przygotowaniach i koordynacji udzia³u reprezentacji
ZHR
oraz reprezentacjom œrodowisk:
- 1 WDH Czarna Jednynka,
- 4 UDH,
- 16 WDH,
- 22 WDH,
- 62 WDH,
- 301 WDH.
Wszystkim uczestnikom delegacji dziêkujê za szybk¹ reakcjê na zaproszenie oraz godne reprezentowanie Zwi¹zku na spotkaniu op³atkowym.
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3. Jubileuszowy Zlot XX-lecia ZHR
3.1.Zwalniam z funkcji Komendanta Zlotu hm. Artura Nowaka.
Wymienionemu Druhowi sk³adam gratulacje i serdeczne podziêkowania za ofiarnie pe³nion¹ s³u¿bê i
wywi¹zanie siê ze swoich obowi¹zków.
3.2. Zwalniam z funkcji cz³onków Komendy Zlotu:
- Komendantkê Gniazd Harcerek hm. Annê Dudzik,
- Komendanta Gniazd Harcerzy phm. Rados³awa Podogrockiego,
- Kwatermistrzyniê Zlotu hm. Barbarê Brzewsk¹,
- Zastêpcê Komendanta Zlotu hm. Witolda Szadego.
Wymienionym Druhnom i Druhowi serdecznie dziêkujê za w³o¿ony trud i wywi¹zanie siê ze swoich
obowi¹zków.
3.3. Rozwi¹zujê wszystkie s³u¿by i zespo³y Zlotu XX-lecia, dziêkuj¹c im za dobrze wykonane zadania.

4. Regulaminy
4.1. Podajê do wiadomoœci, ¿e w dniu 12 grudnia 2009 roku Rada Naczelna ZHR zatwierdzi³a zmiany
w Regulaminie Wyborczym ZHR. Zmieniony regulamin stanowi za³¹cznik nr 2 do niniejszego
Rozkazu.

Czuwaj!

Przewodnicz¹cy ZHR
hm. Micha³ Butkiewicz HR
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