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Biuro Naczelnictwa ZHR

Warszawa, 22 grudnia 2006 r.
PRZEWODNICZ¥CY
ZWI¥ZKU HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ

Rozkaz L. 13/2006

Druhny i Druhowie!

Jednymi z najwa¿niejszych wartoœci w naszym harcerskim dekalogu jest braterstwo i
przyjaŸñ. To one daj¹ nam si³ê i chêæ do s³u¿by, do pracy nad sob¹ i do poœwiêcania siê dla
innych. To one, wyró¿niaj¹ nas od innych organizacji, które podobnie jak my, s³u¿¹ dzieciom i
m³odzie¿y.
"Harcerz w ka¿dym widzi bliŸniego, a za brata uwa¿a ka¿dego innego harcerza" to
wielkie wyzwanie. Szczególnie w czasach takich jak dzisiaj, gdy wszechobecny jest pêd do
sukcesu za ka¿d¹ cenê. Gdy panoszy siê podejrzliwoœæ i rzucanie bezpodstawnych pomówieñ.
Gdy zawiœæ i zacietrzewienie bior¹ górê nad chrzeœcijañsk¹ mi³oœci¹ do drugiego cz³owieka i
nad umiejêtnoœci¹ wybaczania.
Okres Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia to wspania³y moment, aby zwolniæ w swoim biegu
przez ¿ycie. Aby z radoœci, jak¹ daj¹ narodziny Jezusa Chrystusa, zaczerpaæ nowej si³y do
budowania wokó³ siebie œwiata opartego na mi³oœci. By czerpi¹c z Jego nauki i pod¹¿aj¹c
wskazan¹ przez Niego drog¹ czyniæ dobro. Ale jet to tak¿e okres by spojrzeæ na siebie. By
znaleŸæ chwilê na zadumê nad sob¹, nad swoimi postawami czy prawdziwymi motywacjami
swoich dzia³añ. Czy potrafiê wybaczaæ? Czy w drodze do sukcesu nie skrzywdzi³em drugiego
cz³owieka? Czy pragmatyzm i skutecznoœæ dzia³ania nie bior¹ prymatu nad wartoœciami? Czy
moja instruktorska s³u¿ba jest oparta tylko i wy³¹cznie na altruiŸmie? Czy ja jestem dla mojej
organizacji, czy te¿ ta organizacja jest mi potrzebna do osi¹gania mo¿e nawet szczytnych, ale
tylko moich celów?
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To pytania tak oczywiste, ale w gor¹czce codziennego ¿ycia brak nam czasu, by siê nad
nimi spokojnie zastanowiæ. ¯yczê wiêc wszystkim, abyœcie w tym okresie œwi¹tecznym znaleŸli
jak najwiêcej czasu na g³êbsz¹ refleksjê. I byœcie w nowy rok weszli silniejsi tym, co najdziecie
w chwili zadumy nad wielkoœci¹ cudu, który siê dokona³ w Betlejemskiej szopce.
Czuwaj!

1. Akcja Œwi¹teczna Paczka
1.1. Mianujê z wa¿noœci¹ od 1 grudnia 2006 r. Komendantem Akcji Œwi¹teczna Paczka
dh pwd. Tomasza Górnickiego - Mazowiecka Chor¹giew Harcerzy.
2. Spis ZHR za rok 2006
2.1. Mianujê na funkcjê Komisarza Spisowego dh hm. Tomasza Maracewicza Mazowiecka Chor¹giew Harcerzy.
3. Okrêgi
3.1. Podajê do wiadomoœci, ¿e Naczelnictwo ZHR zatwierdzi³o na funkcjach:
- Przewodnicz¹cej Zarz¹du Okrêgu Warmiñsko - Mazurskiego dh hm. Ma³gorzatê
Siergiej oraz Skarbnika Okrêgu Warmiñsko - Mazurskiego dh

phm Renatê Pelc-

Mieczkowsk¹.

Czuwaj!
Przewodnicz¹cy ZHR
hm. Marcin Jêdrzejewski
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