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Druhny i Druhowie!
Przemija waŜny w wydarzenia rok 1997.Szczególnie dla nas zuchów,
harcerzy i instruktorów Hufca Kraków -Podgórze był to rok waŜny.Rok
Pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny,Rok katastrofalnej powodzi w południowo
zachodniej Polsce.Był to Rok w którym harcerze udowodnili ,Ŝe prawdziwe są
słowa, ,,harcerz jest poŜyteczny i niesie pomoc bliźnim”i ,,na slowie harcerza
polegaj jak na Zawiszy”. Pełniąc Białą SłuŜbę i niosąc pomoc powodzianom z
radością spełniliśmy to co od nas oczekiwano.To był wreszcie Rok naszych
wyborów harcerskich i prywatnych.Wybraliśmy nowe władze w Związku i w
Hufcu. Nie moŜna zapomnieć ,Ŝe był to równieŜ Rok powszedniej harcerskiej
pracy w gromadach, druŜynach w Krakowie oraz na zimowiskach i obozach.
Myślę,Ŝe bez wzgledu na trudności, kłopoty i problemy, był to dla naszego Hufca
ROK DOBRY.
W wigilię Wigili przyjścia na świat Dzieciątka Jezus, o którym
napisano:,,przeszedł dobro czyniąc”. śyczę Wam abyście przeszli następny rok
budując w sobie i ludziach wiarę w nasze Harcerskie Ideały .
Pamiętajmy,Ŝe SłuŜba Harcerska jest sluŜbą cięŜką i wymagającą od nas wielu
wyrzeczeń, dlatego ,,czynienie dobra” jest dla nas wskazaniem drogi harcerskiego
działania.Zmieniajmy naszą pracę ze zwyczajnej na nadzwyczajną, niech zniknie
dla was slowo ,,niemoŜliwe”,a wtedy zrealizują się nasze harcerskie marzenia
zawarte w słowach piosenki instruktorskiej o zbudowaniu lepszego jutra, lepszego
świata. Na początek moŜe być Mała Ojczyzna wokół Nas.
śyczę Wam by nadchodzace święta BoŜego Narodzenia spędzone w ciepłym
rodzinnym gronie dały wam wiele sił i nadziei na przyszły 1998 Rok.
Niech Ten który niebawem się zacznie- bedzia jeszcze lepszy.Niech się darzy
w pracy, w Ŝyciu osobistym, w rodzinach, wreszcie - przede wszystkim w
harcerstwie.
śeby było więcej szczęśliwych zuchów, harcerek i harcerzy wokół nas, by mogli
wyjechać wszyscy, którzy będą tego chcieli na obozy, zimowiska, rajdy i
biwaki.Byśmy mogli się realizować sie w słuŜbie podąŜając szlakami harcerskiej
Przygody.
Tego Wam i sobie Ŝyczę z całego serca.

CZUWAJ!
phm.Wojciech Majeran HO

