ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
KOMENDANT HUFCA
KRAKÓW-PODGÓRZE

Kraków 27.09.97 r.

ROZKAZ SPECJALNY L. 4
DRUHNY I DRUHOWIE!
”(...) Ramię pręŜ, słabość krusz i nie zawiedź w potrzebie
podaj swą pomocną dłoń, tym co liczą na ciebie ...... ..... ”
Ostatnie dramatyczne wydarzenia , zwiazane z powodzią w południowo- zachodniej Polsce dowodzą iŜ w
potrzebie potrafimy ,, chętnie nieść pomoc”. Dzisiejsze spotkanie Hufca będące Inauguracją roku harcerskego i
podsumowaniem naszej akcji ropocznijmy od słów , które chciałbym by wyryły się Wam w pamięci i w sercach „ bratnie
słowo sobie dajem, ze pomagać będziem wzajem”.
Dzisiaj jest odpowiedni czas by podziekować wszystkim, zuchom , harcerkom , harcerzom i Instruktorom , którzy
pomogali zebrać dary dla dzieci z Krosnej w gminie Laskowa. Harcerze z naszego Hufca , wasi reprezentanci pojadą w
poniedziałek do szkoły podstawowej w Laskowej by zawieźć dary serca wielu dzieci i dorosłych z Krakowa. Dzięki
Waszej pracy i ogromnym staraniom jest ich bardzo duŜo. Jeszcze raz w imieni dzieci z Krosnej składam serdeczne
podziękowania.
Podaje do wiadomości wyniki akcji <NIEŚĆ CHĘTNĄ POMOC > W HUFCU KRAKÓW - PODGÓRZE
z 15.09.97
Szczep ,,GwieŜdzisty”-132,2 zł
Szczep ‘’Agrikola”- 485.99 zł
5 Pdg. DH-ek- 250,4 zł
8 Pdg. DH - 44.4 zł oraz KsiaŜki i artykuły szkolne
Szczep SwaroŜyca -146,28 zł
6 Pdg DH - 207,3 zł oraz ogromna ilość darów zebranych przez samorząd szkolny ze SP nr. 24
12 Pdg DH- 131,16
Szczep Czwartacy - 234,55
30 Pdg. DH - 90,0
Ponadto wiele środowisk przywiozło ogromne ilośći darów dla powodzian, do naszej akcji przyłaczyła się SP z
Wróblowic . Wszystkim darczyńcom składam serdeczne podziękowania.
Pragnę podkreślic ,Ŝe w wyniku kwesty przeprowadzonej przez Instruktorów Szczepu ,, SzerokiePole” na terenie
Instytutu Pediatrii UJ, konto powodziowe utworzone w Głównej Kwaterze wbogaciło się o 1000 zł.
8.0 Pochwaly , nagrody , wyróŜnienia
8.1
* Udzielam pochwały i dziekuję za wkład w realizacje Zadania „ Nieśc chętną pomoc”
5 Pdg.DruŜynie Harcerek , 8 Pdg. DruŜynie Harcerskiej ‘’Pomarańczarnia”, 29 Pdg. DruŜynie Harcerzy( w szczególności
pwd. Maciejowi Kłaczyńskiemu), oraz Szczepom ,, Agrikola”, <Czwartacy>,<GwieŜdzisty>, <Swarozyca>.
Szczególnie wyróŜniam i udzielam pochwały za wzorowe rea lizowania zadań naszej akcji harcerzom 6 Pdg. DruŜyny ,,
Puszcza” ; harcerzom 12 Pdg. DruŜyny „ Preria” ;harcerkom , harcerzom i instruktorom 45 Pdg. DHS ,, Orion”.
Wymienionym DruŜynom przyznaję prawo do noszenia plakietki Zadania ,, Nieść chętną pomoc”
9.1 Przypominam DruŜynowym i Komendantom Szczepów o obowiązkowym złoŜeniu sprawozdań z przeprowadzenych
akcji w ramach zadania hufca do 30.09 br.
* Udzielam pochwały duhnom i druhom ,którzy pojechali do Warszawy pomagać przy akcji pomocy dla powodzian
Agnieszce i Iwonie Wawro, Tomaszowi Kusiakowi, Tadeuszowi Pochopieniowi, Maciejowi Dudzie
8.2 WyróŜnienia:
* Podaję do wiadomości, ze decyzją Komendy Hufca wyróŜniam druhny i druhów :
Magdalenę Drewiczak za prowadzenie rozliczenia finansowego Akcji.
Marka Nowego za wzorowa realizacje Akcji.
phm.Marcina Czechowskiego za pomoc przy realizacji wstępnej części zadania i przygotowaniu koncertu Finałowego
Tadeusza Pochopienia za wzorową ralizację Akcji.
8.3 Nagrody
* Przyznaję nagrodę w formie pochwały w aktach instruktorskich i wpisu do KsiaŜeczki Instruktorskiej

Druhom : pwd. Krzysztofowi Karasiowi za wzorową realizascję zadania Hufca i rozpropagowanie jej idei w Krakowskich
Mediach, phm Pawłowi Grabce za przygotowanie Akcji Hufca „ Nieść chętną pomoc”.
Serdecznie dziekuję Kapelanowi Hufca Ks. phm. Lucjanowi Szczepaniakowi scj. za jego tzw. „ dary Opatrzności”,pomoc i
wsparcie duchowe.
WyŜej wymienionym druhnom i druhom przyznaję prawo do noszenia Odznaki Hufca
Dziekuję równieŜ Marcie Filipowskiej, Magdalenie Szostak, Sebastianowi Zadęckimu, Marcinowi Kowalikowi
,Dariuszowi Cygalowi, Monice Prokop i jej harcerzom starszym, Ryszardowi Poniedziałkowi i harcerzom starszym ze
Szczepu „ Czwartacy”, wszystkim przygotowującym i wystepujacym na dzisiejszym Koncercie ‘’ Serce w Sercu”.
Wszystkim nagrodzonym i wyróŜnionym DruŜynom i Instruktorom serdecznie gratuluję.
6.4
Na wniosek HKSI zamykam próbę i przyznaję stopien przewodnika druhowi Maciejowi Dudzie - Szczep
<Czwartacy.>.
3.1
Nadaję imię Olgi Małkowskiej 13 Pdg. Druzynie Harcerek ,, Strzały Peruna”.
1.2
Zatwierdzam regulamin Jesiennego Złazu Hufca w Stadnikach. Komendantem Złazu mianuje dh. pwd. Macieja
Kłaczyńskigo. Termin 18-19 październik br.
1.2.1
Zatwierdzam termin Zjazdu hufca na dzień 8 listopada br. -godz 8.00. Odpowiedzialnym za przygotowanie Zjazdu
jest dh. pwd. Wojciech Porębski.
12.2
Termin składania wniosków o zaliczenie słuŜby instruktorskiej i mianowanie na ten rok upływa 30.09 97.

Czuwaj!

phm. Wojciech Majeran H.O

