Kraków, 12.11.2013r.
Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Kraków-Podgórze,
Krakowski Harcerski Krąg Akademicki „Diablak”

Rozkaz L.8/2013
Druhny i Druhowie!

Kiedy zaczynamy malowad obraz, pełni kreatywności, pomysłów, weny… jesteśmy bardzo zapaleni do
pracy. Problem pojawia się wtedy, gdy zaczyna brakowad odpowiednich dla nas barw w palecie, która zdaje
nam się zbyt uboga. Wreszcie zatrzymujemy się zrezygnowani, powoli tracąc nadzieję. Ale bywają ludzie
i wydarzenia, które do naszej pracowni wpuszczą kilka promyków słooca, które uświadamiają nam, że
barwy tylko na pozór są tak ponure i tylko na pierwszy rzut oka jest ich zbyt mało. Można przecież połączyd
siły.
A kiedy już skooczymy obraz, warto pokazad go światu. Nie można zatrzymywad piękna i szczęścia tylko dla
siebie i trzeba, by świat wiedział, że mamy coś jeszcze mu do powiedzenia!

1. Odwołania.
1.1 Odwołuję pwd. Aleksandrę Magdę z funkcji z-cy komendanta Zlotu ds. organizacyjnych.
1.2 Odwołuję pwd. Aleksandrę Sadkowską z funkcji z-cy komendanta Zlotu ds. promocji i informacji.
1.3 Odwołuję dh. Magdalenę Paluch z funkcji z-cy komendanta Zlotu ds. programowych.
1.4 Odwołuję dh. Aleksandrę Nagórkę z funkcji oboźnej Zlotu.
2. Uchwały, zarządzenia, decyzje.
2.1 Zgodnie z decyzją Członków i Absolwentów Kręgu ze zbiórki dn. 5 listopada 2013r. nadaję status
Członka Krakowskiego Kręgu Akademickiego „Diablak” dh. Aleksandrze Sobaszek.
Serdecznie gratuluję i życzę dużo zapału do pracy i radości, płynącej z przeżycia – miejmy nadziejęwielu lat w naszym gronie.
3. Stopnie.
3.1 Na wniosek Kapituły Stopni zamykam próbę i przyznaję stopieo Harcerki Rzeczpospolitej,
pwd. Joannie Fojt, opiekun phm. Klaudia Tkocz HR.
3.2 Na wniosek Kapituły Stopni otwieram próbę na stopieo Harcerski Rzeczpospolitej pwd. Annie
Jaworskiej, opiekun phm. Klaudia Tkocz HR.
3.3. Na wniosek Kapituły Stopni przedłużam okres realizacji próby na stopieo Harcerza
Rzeczpospolitej pwd. Tomaszowi Osuchowi do dnia 31 grudnia 2013r, opiekun phm. Małgorzata
Jedlikowska.

4. Pochwały.
4.1 Udzielam pochwały za zaangażowanie i postawę wszystkim członkom patrolu z patrolową pwd.
Anną Jaworską na XX. Ogólnopolskim Zlocie Harcerzy Akademików i Wędrowników „Diablak”.
W szczególności chciałabym wyróżnid następujące druhny i druhów:
pwd. Sylwię Gudykę, pwd. Aleksandrę Magdę, pwd. Aleksandrę Sadkowską, dh. Magdalenę Paluch,
dh. Aleksandrę Nagórkę, pwd. Annę Jaworską, dh. Agatę Kornek, pwd. Urszulę Fortunę, pwd.
Zuzannę Kornek, pwd. Joannę Fojt, pwd. Macieja Florysa, Grzegorza Kotnarowskiego, pwd. Bartosza
Rydza, dh. Aleksandrę Sobaszek, phm Marcina Dziubka, dh Joannę Kwapisz, dh Magdalenę Sitarz,
phm. Annę Filipow, hm. Aleksandrę Wiśniewską oraz phm. Anitę Regucką i pwd. Tomasza Deronia
oraz wszystkich innych Członków Absolwentów, obecnych na tym jubileuszowym wydarzeniu.
Serdecznie dziękuję za wszelką pomoc, dobrą radę i wsparcie okazane podczas organizacji i podczas
trwania Zlotu.
Czuwaj!
Komendantka KHKA Diablak
pwd. Sylwia Gudyka

