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Rozkaz Specjalny L. 21/2004
Druhny i Druhowie ! Seniorzy Harcerstwa w Łagiewnikach!
W lipcu 2004 roku minęło 70 lat od zorganizowania l Łagiewnickiej DruŜyny
Harcerzy im. Andrzeja Małkowskiego. Jubileusz ten jest okazją do spojrzenia na
przebytą drogę, do bilansu Waszych dokonań oraz wspomnienia ludzi i zdarzeń
znaczących kolejne lata minionego 70-lecia.
Łagiewnickie Harcerstwo znaczyło wiele w Ŝyciu środowiska i zyskiwało społeczne
uznanie za nieprzeciętność w pomysłach i skuteczność w działaniu.
W historii podgórskiego Hufca tylko jedna druŜyna zorganizowała swój obóz pod
namiotami w Krakowie. Była to właśnie 15 DruŜyna Harcerzy, która w lipcu
l961 roku rozbiła swoje namioty za boiskiem piłkarskim w Łagiewnikach pod komendą
dha Zbigniewa Masłyka, by pomóc w budowie nowej Szkoły-Szkoły 1000-lecia.
Z łagiewnickich druŜyn wyrosło wielu znakomitych instruktorów harcerskich, którzy
na trwale zapisali się w historii podgórskiego Hufca
i Chorągwi Krakowskiej ZHP.NaleŜą do nich: Włodzimierz Kuc, Stanisław Spólnik,
Maria Millan-Trylska, Anna Salawa-Niemkiewicz, Zofia Uryga-Millan i inni.
To w tym środowisku działał nieprzerwanie ponad 60 lat dh hm Stanisław Millannestor podgórskiego Harcerstwa, powszechnie znany, lubiany i ceniony
instruktor.
Jeden z druŜynowych „Zielonej Piętnastki” hm Stanisław Spólnik od l965r przez
10 lat kierował podgórskim Hufcem.
Ale najcenniejszym jest fakt, Ŝe druŜynowy, który w l934 roku zorganizował
i prowadził l ŁDH-y dh Lesław Połomski – jest wśród nas, aktywnie uczestniczy
w Ŝyciu i działalności Kręgu Seniorów Harcerstwa, będąc nadal świadectwem
tamtych dni.
Serdecznie pozdrawiam Druha z okazji tego jubileuszu, który jest równieŜ
szczególnym jubileuszem Druha.
Łagiewnickie druŜyny były zawsze w czołówce Hufca. Zorganizowały kilkadziesiąt
obozów harcerskich i wychowały liczne rzesze zuchów, harcerek
i harcerzy.
Wszystkim zatem, którzy zapracowali na dobre imię Harcerstwa w Łagiewnikach
pragnę serdecznie podziękować i Ŝyczyć dobrego zdrowia,
satysfakcji z dokonań oraz wszelkiej pomyślności w Ŝyciu osobistym.
Niech wspomnienie przyrzeczenia harcerskiego, które było z Wami
przez te wszystkie lata, wspiera Was nadal i sprzyja dalszemu rozwojowi
łagiewnickich druŜyn.
C Z U W A J !!!
Komendant Hufca Kraków-Podgórze

hm. Maciej Kłaczyński

