Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Mysłowice
im. Bojowników o Polskość Śląska

Mysłowice, 01.10.2016r.

Rozkaz L.8/2016
CZUJ, CZUJ … !
Bardzo żałuję, że nie mogę być dziś z Wami i towarzyszyć w waszych przeżyciach, rozmawiać, oglądać uśmiechniętych twarzy. Zazdroszczę każdemu z Was tego, że dziś może spotkać swoich braci i siostry, druhów i druhny, ramię w ramię, mundur przy mundurze.
Z niektórymi stojącymi na tym apelu spotykacie się rzadko, raz lub dwa razy w roku, a innych
widzicie po raz pierwszy w życiu, pewnie nie ostatni. Ale w tym dniu jesteście tu wszyscy ra zem z jednego powodu. Wszyscy kochacie harcować, kochacie razem się bawić, jesteście odważni, jesteście czujni, wytrwali i odpowiedzialni, jesteście harcerzami! Każde z Was należy do
wielkiej Skautowej rodziny, Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągwi Śląskiej, Hufca Mysłowice i
choć jesteście z różnych środowisk harcerskich to nie ma to znaczenia bo wszyscy Tworzymy
Hufiec Mysłowice.
Dziś jest dzień kiedy zaczynamy Naszą wspólną pracę po krótkiej ale intensywnej przerwie. Część z Was była na obozie i jeszcze teraz czuje zapach lasu albo namiotu waszego zastępu, może nawet jeszcze czuć go na waszych harcerskich mundurach ;) Część z was została w
domu lub wyjechała na wakacje do rodziny i również jeszcze wspomina mile spędzone chwile
ale teraz już jesteśmy tutaj, razem, w Mysłowicach i razem przez najbliższe miesiące dajmy się
ponieść harcerskiej przygodzie, razem bawmy się, służmy i jak mawiał ojciec skautingu pracujmy i „starajmy się aby zostawić ten Świat trochę lepszym”. Walczmy o to, bo jeżeli jest na Świecie cokolwiek o co warto walczyć to na pewno jest to dobro. Walczcie miłością pamiętając o
rocie przyrzeczenia harcerskiego oraz o prawie harcerskim.
Hufiec Mysłowice liczy obecnie ponad 150 członków i z roku na rok ta liczba rośnie i jest
Nas coraz więcej nie tylko w Mysłowicach ale i w całym kraju. Pamiętajcie, że wszyscy jesteście
przedstawicielami tej ogromnej bo liczącej pomad sto tysięcy osób rodziny i reprezentujecie
Związek Harcerstwa Polskiego zarówno teraz stojąc tu w mundurze czy na innych oficjalnych
imprezach ale również na co dzień kiedy jesteście, uczniami, kolegami, siostrami, braćmi czy
synami i córkami. Myślę, że wszyscy powinniśmy pamiętać, że harcerzem się jest, a nie bywa.
A teraz życzę dobrej zabawy i powodzenia na Harcerskim Starcie Hufca Mysłowice.

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia
1.1.1.Uznaję Start Harcerski 2016 Hufca Mysłowice im. Bojowników o Polskość
Śląska oficjalnie za OTWARTY !
2. Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję z dniem 26.09.2016 r. Komendę Startu Harcerskiego 2016
i powołuję w jego skład następujące druhny i druhów:
- pwd. Michał Grzeszkowiak – komendant
- dh Natalia Kocur – z-ni komendanta
- pwd. Kamil Biśta – kwatermistrz
- dh Monika Kocur – oboźna
- dh Aleksandra Lis – programowiec

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn hufca drużynę wędrowniczą
Niezgodni działającą w Imielinie i nadaję jej numer 5.

Czuwaj!

pwd. Michał Grzeszkowiak

