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Rozkaz L. 6/2015

Druhny i druhowie!
Bardzo cieszę się, waszą obecnością w ten niedzielny poranek. Dziękuję Wam
wszystkim,  którzy przybyli  tu aby razem z resztą harcerskiej  braci  Świętować
Zakończenie  roku  harcerskiego.  Wiem,  że  przed  Wami  jeszcze  kilka  zbiórek,
jeszcze niektóre środowiska planują wyjazdy i pewnie część z Was nie może się
już doczekać sierpnia i obozu w Szklanej Hucie. Ale w takim gronie, w tym roku
harcerskim spotykamy się już po raz ostatni. Był to dla Nas rok pełen wyzwań 
i trudów, pełen obaw i strachu, trudnych decyzji oraz poszukiwania rozwiązań 
z  sytuacji  bez  wyjścia  i  czasem  zdawało  by  się  beznadziejnych,  ale  wiem,  
że głownie dzięki tak ciężkiej drodze, jaką były dla Nasz wszystkich te 9 miesięcy
staliśmy  się  lepszymi  ludźmi,  a  czas  ten  należy  podsumować  jako  udany.  
I  patrząc  w  przyszłość  spodziewajmy  się  jeszcze  większych  trudów,  które
zahartują  nasze  umysły  i  dusze.  A  ja  wyobrażam  sobie  w  przyszłości  Was
wszystkich jako ludzi silnych, upartych, tworzących wielką, mocną wspólnotę,
tworzących dobrze zorganizowane i działające środowisko – Hufiec Mysłowice.
Takie środowisko które ludzie będą dobrze znali, a młodzież będzie chciała być
jego  częścią.  Takiego  hufca  życzę  Wam  wszystkim  w  przyszłym  roku.  
A Wy pokażcie już dziś jak harcerze potrafią się bawić!

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia  w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam z dniem 01.06.2015r.  Ćwika Szymona Gnypa z funkcji  zastępcy

Kwatermistrza.  Dziękuję  druhowi  Szymonowi  za  służbę  i  życzę dalszych
sukcesów.

12.  Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Wyróżnienia
12.1.1. Wyróżniam  druhnę  Marzenę  Drobiec  za  wyjątkowe  dokonania  w  dziale

finansowym  jak  również  za  pomoc  przy  większości  przedsięwzięć
organizowanych w Naszym Hufcu w ciągu ostatniego roku. Za wytrwałość i
motywowanie  innych  do  pracy  i  działania.  Dziękuje  druhnie  w  imieniu
wszystkich harcerzy Hufca Mysłowice bez druhny ten hufiec na pewno tak
dobrze by nie wyglądał.

12.1.2. Wyróżniam  druha  Kamila  Biśte  za  wzorowe  pełnieni  obowiązków  na
wszystkich  pełnionych  funkcjach  oraz  doraźnie  wyznaczanych
stanowiskach. Druh Kamil może służyć za wzór z którego każdy harcerze
tego może śmiało brać przykład.



12.1.3.  Wyróżniam pwd. Grzegorza Bronnego za ciężką pracę oraz zaangażowanie
włożone  w  działalność  mysłowickiego  harcerstwa.  Dziękuję  za  czas  i
energię poświęcone Nam wszystkim.

12.1.4. Wyróżniam 14 DH „Feniks” za godne reprezentowanie ZHP Hufca Mysłowice
w trakcie obchodów Święta 3go Maja w składzie:

 dh. Tomasz Sokołowski
 dh. Kacper Kuczowicz
 dh. Elżbieta Bała

12.1.5. Wyróżniam 1 ŚDH „Albatrosy” za godne reprezentowanie ZHP Hufca 
Mysłowice w trakcie obchodów Święta 3go Maja w składzie:

 dh. Edyta Piątek
 dh. Justyna Żurek
 dh. Ola Jankowska
 dh. Marta Jankowska
 dh. Kasia Gamrot

12.1.6. Wyróżniam dh. Monikę Figurę z 1 ŚDH „Enigma” za godne reprezentowanie 
ZHP Hufca Mysłowice w trakcie obchodów Święta 3go Maja.

                 Czuwaj!

pwd. Michał Grzeszkowiak
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