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Rozkaz L 12 / 08
Druhny i Druhowie !
Rozpoczynamy Rok Braterstwa w Związku Harcerstwa Polskiego,
w naszym hufcu, w naszych gromadach zuchowych, drużynach harcerskich, kręgach
instruktorskich.
„Na rok braterstwa Wydział programowy Głównej Kwatery ZHP przygotował
dla wszystkich środowisk harcerskich propozycję programową „Z podwórka w szeroki
świat”. Pomoże nam ona zadbać zarówno o właściwą atmosferę w zastępach, drużynach, jak i
wszakże kierunki oraz ścieżki wyjścia z płomieniem przyjaźni poza naszą organizację”.
Podaję Wam, Druhny i Druhowie, propozycję działań do wykonania, które należy podzielić
na pięć etapów:
„Nasze podwórko”- zastęp, rodzina, przyjaciele…(m.in. wzmocnienie systemu małych grup,
zadania wykonywane w zastępach; wzmocnienie więzi z rodziną- zaniesienie Betlejemskiego
Światła Pokoju do domów rodzinnych, zdobywanie sprawności wzmacniających więzi
rodzinne). 14.12.2008-22.02.2009
„Nasze osiedle”- drużyna, klasa,… (m.in. biwaki drużyn, realizacja projektów w najbliższym
środowisku, otwarcie na szkołę). 22.02-22.05.2009
„Nasze miasto”- wspólnota drużyn w namiestnictwach, hufcu, w szkołach…
(m.in. udział w obozach, organizacja zlotu hufca). 22.05-23.08.2009
„Nasz kraj”- nawiązanie kontaktu drużyn w Polsce, kontaktu z innymi organizacjami…(m.in.
wspólne zbiórki drużynami z innych organizacji, wspólne biwaki, powstanie banku drużyn o
tych samych nazwach, numerach, bohaterach na stronie www.braterstwo.zhp.pl ).
23.08-31.10.2009
Betlejemskie Światło Pokoju 2009- nawiązanie kontaktów i przyjaźni ze skautami (m.in.
braterskie kartki świąteczne, przygotowanie wymiany międzynarodowej…).31.10-15.12.2009
„Nieśmy płomień braterstwa. Niech zapłonie on w domach wszystkich naszych
harcerzy, by nie brakło w nich ciepła i radości. Zanieśmy Betlejemskie Światło do naszych
rodzin, sąsiadów, szkół. Zanieśmy je harcerskim seniorom. Nie zapominajmy o tych, których
spotykamy każdego dnia.
Niech płomień ten rozgrzewa serca we wszystkich domach…. Światło z Betlejem
nową światu da nadzieję! Pokoju płomyk niech rozgrzewa nas!”

2.
Hufiec
2.1. Zwolnienia w Komendzie Hufca
2.1.1.Zwalniam phm. Krzysztofa Borkowskiego z funkcji Kwatermistrza Hufca
Składam serdeczne podziękowania Druhowi Krzysztofowi za wieloletnie zaangażowanie
i dotychczasową pracę, pełną poświęcenia, wkładaną w organizację i przebieg Harcerskich
Akcji Letnich, biwaków drużyn i zlotów hufca oraz w konserwację i renowację sprzętu
kwatermistrzowskiego.
2.2. Mianowania w Komendzie Hufca
2.2.1.Mianuję phm. Sławomira Pasika Kwatermistrzem Hufca
3. Drużyny
3.2 Zmiany organizacyjne
3.2.1 Rozwiązuję 1 SDH Pangea
3.2.2 Rozwiązuję 8 SDH Pangea
3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1 Zwalniam z funkcji drużynowej 1 SDH Pangea dh. Katarzynę Prochacką
3.3.2 Zwalniam z funkcji drużynowej 8 SDH Pangea dh. Monikę Boruc
3.4 Powołuję 14 SDH Pangea
3.4.1 Mianuję drużynową 14 SDH Pangea dh. Zofię Głowacz
13. Inne
13.1 Informuję o przystąpieniu n/w instruktorów i drużyn do zdobywania Hufcowej
Odznaki Korczakowskiej:
- 45 DH „Cienie”
– phm. Anna Chmiel- drużynowa
- 3 GZ „Dzielne Plastusie” – pwd. Marzena Pasik - drużynowa
- 33 DH „Wędrowne Sokoły” - phm. Sławomir Pasik- drużynowy
- pwd. Katarzyna Żurawlewska - przyboczna
- 43 DH „Leśni Ludzie”
- phm. Marianna Popławska – drużynowa
13.2

Polecam uregulować składki członkowskie, zaległe i bieżące, wykazanym
w ostatnim spisie harcerskim instruktorom i drużynom, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 15.12.2008r.
Czuwaj !
phm. Grzegorz Nowotniak

