Komendant Hufca Szczecin-Pogodno
im. Janusza Korczaka

Szczecin, 17.04.2019 r.

Rozkaz S.1/2019
Zuchy, Harcerze, Harcerze Starsi,
Wędrownicy, Instruktorzy, Seniorzy
I Przyjaciele Hufca ZHP Szczecin-Pogodno
Tradycyjnie spotkaliśmy się 17 kwietnia na skwerze im. Telesfora Badetko, pierwszego Komendanta
naszego Hufca. Co roku stajemy ramię w ramię na placu apelowym, aby podsumować naszą służbę
instruktorską i podzielić się radością, którą niesiemy każdego dnia.
W dniu dzisiejszym pragnę bardzo podziękować za Waszą obecność, za to że byliście, jesteście i
będziecie, gdy tylko ktoś będzie liczył na Waszą pomoc. Za Wasz codzienny uśmiech na twarzy, za
radość z każdej przygody, pogodę ducha i pozytywne nastawienie do pełnionej służby.
W ciągu ostatnich 4 lat razem świętowaliśmy ważne dla nas jubileusze. Pierwszy lokalny związany z
60-leciem Hufca Szczecin-Pogodno oraz ze 100-leciem Związku Harcerstwa Polskiego. Dwa bardzo
ważne wydarzenia, które pokazują jak bogatą mamy historię i jak głęboko zakorzenione wartości.
Dzisiaj tworzymy nowe lecie harcerstwa i od nas zależy jak ono będzie wyglądało za kolejne 100 lat.
2019 rok to rok zmian w naszym Hufcu, które przy wspólnej idei i stawaniu ramię w ramię wyjdą na
dobre. Zmieniając świat należy pamiętać, aby zostawiać go lepszym, niż się go zastało. Realizując
misję Związku Harcerstwa Polskiego starajmy się, aby realizowane przez nas cele były zawsze
zgodne z harcerską metodą, jej elementami i przyczyniały się do rozwoju naszych zuchów i harcerzy.
I tego dzisiaj Was serdecznie życzę - poczucia wspólnoty i radości podczas zmieniania Świata na
lepsze.
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W tym wyjątkowym dniu, pragnę wyróżnić:
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Złotą Odznaką Zasłużony Instruktor Hufca:
- hm. Marię Dorotę Szymańską,
Srebrną Odznaką Zasłużony Instruktor Hufca:
- hm. Genowefę Bałdykę,
- phm. Patrycję Kmiecik,
Brązową Odznaką Zasłużony Instruktor Hufca:
- pwd. Jakuba Chmiela,
- pwd. Elżbietę Hływa
- pwd. Piotra Ochota,
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Listem gratulacyjnym z okazji jubileuszu 15-lecia służby instruktorskiej
-phm. Beatę Araszkiewicz-Ochota,
Listem gratulacyjnym z okazji jubileuszu 10-lecia służby instruktorskiej
- pwd. Małgorzatę Kuszyńską,
Listem gratulacyjnym z okazji jubileuszu 5-lecia służby instruktorskiej
- phm. Julię Siemińską,
Listem pochwalnym za służbę instruktorską i budowanie wspólnoty Hufca Szczecin-Pogodno:
- Daniela Otmianowskiego,
Listem pochwalnym Komendanta Hufca:
- hm. Bożenę Kusztelską za codzienną pracę z Harcerskim Kręgiem Seniorów „Korzenie”,
- hm. Ryszarda Maciulewicza za ogromne zaangażowanie w działania programowe, oddanie oraz
wieloletnią organizację zimowych i letnich form wypoczynku,
- hm. Maria Dorotę Szymańską za codzienną pracę metodyczną, programową, kształceniową i
nieustanne wpieranie pracy Komendy Hufca,
- pwd. Jakuba Chmiela za ogromne zaangażowanie w działania programowe hufca oraz metodyczne
szczepu i drużyny harcerskiej,
- pwd. Karolinę Gabryś za ogromne zaangażowanie w działania metodyczne, pomysłowość, oddanie
dzięki czemu lokalne środowisko harcerskie w widocznym stopniu rośnie w siłę.
- pwd. Katarzynę Mosiejczuk za codzienną pracę metodyczną oraz programową. Druhny
zaangażowanie, pogoda ducha oraz niezastąpiona życzliwość codziennie wzbogacają działania
naszej hufcowej wspólnoty,
- pwd. Klaudię Jackowską za codzienną pracę wychowawczą i zaangażowanie w działania na rzecz
gromady zuchowej,
- Druhnę Julię Górską za zaangażowanie w działania programowe i nieustanną chęć pomocy i służby.
- Druha Michała Krawczyka za ogromne zaangażowanie w działania programowe i metodyczne,
nieustaną pomoc w potrzebie oraz służbę w drużynie,
- Druha Jakuba Siciarka za zaangażowanie w działania programowe i nieustanną chęć pomocy i
służby,
Panią Annę Dudra za wspieranie lokalnego środowiska harcerskiego.
Ponadto pragnę udzielić pochwały:
- hm. Genowefie Bałdyce za zaangażowanie w pracę nad Barwami Czasu
- Druhnie Barbarze Pająk za wzorowe pełnienie funkcję skarbniczki w Harcerskim Kręgu Seniorów
„Korzenie”
Wszystkim obecnym dziękuję, że jak co roku możemy spotkać się w braterskim kręgu i wspólnie
świętować tak ważną dla nas uroczystość.
Czuwaj!
/-/ phm. Jacek Wójcik
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