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Rozkaz L.7/2014 

Druhny i Druhowie 

 Pamiętajmy o tym, że wszystko co robimy ma jakichś odbiorców. Wszystko to zostaje 

zauważone i zinterpretowane. Nasze postrzeganie świata w zasadzie opiera się głównie na 

mimowolnej interpretacji. Dlatego mimo, że od wakacji minął już prawie miesiąc chciałabym 

podziękować Wam za poświęcenie swojego wolnego czasu na rzecz przygotowania czegoś 

dobrego dla innych harcerzy, wędrowników, Diablaków.  

1. Wyróżniania i pochwały 

1.1. Udzielam pochwały za przygotowanie wyjazdu wakacyjnego dla Kręgu  

Dh. Jakubowi Kwiekowi. Cieszę się, że dzięki Kubie udało nam się spędzić trochę 

czasu nad morzem i odpocząć od Krakowa, studiów i całej gamy różności 

czekających na nas na południu Polski. Tym samym dziękuję wszystkim 

Diablakom za obecność, bo przecież bez Was nie miałoby to sensu.  

 

1.2. Udzielam pochwały za wkład pracy w przygotowanie programu dla uczestników 

Wędrowniczej Watry 2014 

- Phm. Annie Jaworskiej 

- Phm. Klaudii Tkocz.  

 

1.3. Udzielam pochwały za przygotowanie i przeprowadzenie trasy Bieszczadzkiej 

podczas Wędrowniczej Watry 2014 

- pwd. Sylwii Gudyce, 

- phm. Łukaszowi Wójcikowi, 

- phm. Marcinowi Dziubkowi,  

- dh. Joannie Skorupie,  

- dh. Michałowi Ogorzałkowi,  

- dh. Pawłowi Kociołkowi. 

 

1.4.  Udzielam pochwały za przygotowanie i pomoc w prowadzeniu kawiarenki 

podczas Wędrownicze Watry 2014: 

  - pwd. Katarzynie Zgódko 

  Oraz wszystkim Diablakom obecnym na Zlocie.  

Mam nadzieję, że pozytywne opinie uczestników, ich uśmiechy i ilość czasu spędzonego w 

kawiarence, w kolejce do zapisów na zajęcia i pozytywnych komentarzy po trasie były dla 

Was najlepszym dowodem na to, że zrobiliście dużo dobrej roboty.  



1.5. Udzielam pochwały za udział w Inauguracji Roku Harcerskiego w Nowym Sączu 

i pomoc w przygotowaniu programu wędrowniczego 

- pwd. Karolinie Szpak, 

- dh. Joannie Skorupie.  

1.6. Udzielam pochwały za przygotowanie przepięknych prezentów ślubnych dla 

Absolwentów biorących ślub w trakcie wakacji oraz za przygotowanie kubka do 

licytacji podczas 20. Urodzin Kręgu dh. Joannie Skorupie.  

 

1.7. Udzielam pochwały za wkład pracy włożony w organizację 20. Urodzin Kręgu  

 

- phm. Damianowi Strojcowi 

- pwd. Sylwii Gudyce 

- oraz wszystkim Diablakom obecnym na Urodzinach za doraźną pomoc we 

wszystkich pilnych sytuacjach.  

 

Jesteście super Diablaki i robicie dużo dobrych rzeczy. Pamiętajcie o tym, jak najczęściej.  

 

     CZUWAJ! 

Komendantka KHKA „Diablak” 

pwd. Aleksandra Magda HO 

 


