Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Chorągwi Dolnośląskiej
im. hm. Stefana Mirowskiego

Wrocław, 24 czerwca 2013 r.

Rozkaz Specjalny L.3/2013
ALERT KOMENDANTA CHORĄGWI DOLNOŚLĄSKIEJ ZHP
ALERT JUSTYNA
Druhny i Druhowie,
Idea braterstwa, pomocy oraz służby od samego początku jest wpisana w harcerską działalność.
To te wartości uczyniły naszą organizację wyjątkową. Jest bardzo wiele przykładów bezinteresownego
działania harcerzy na rzecz naszej ojczyzny i przyjaciół. Różne czasy niosą różne wyzwania, inaczej
realizowali ideę braterstwa i służby harcerze podczas wojny i budowania niepodległości naszego
państwa a inaczej realizujemy je dzisiaj w czasie pokoju. Zasada „Wyjdź w świat, popatrz, pomyśl,
pomóż, czyli działaj” jest dla nas harcerzy bardzo ważną.
Druhny i Druhowie,
W naszym gronie jest osoba wyjątkowa - Druhna Justyna Piotrowska - znakomita postać wśród
instruktorów ZHP. Od 20 lat drużynowa. Druhna Justyna dotychczasowym swoim „całym życiem
pełniła służbę Bogu i Polsce, niosła chętną pomoc bliźnim…”. Dzisiaj to ona potrzebuje naszej
pomocy, przyjaźni oraz naszego zaangażowania i zrozumienia.
Druhna Justyna prosi o pomoc. Prosi abyśmy pomogli Jej nadal wędrować harcerskim szlakiem
braterstwa, przyjaźni, służby oraz przygody.
Nie bądźmy obojętni! Nie możemy Jej zawieść!
Druhny i Druhowie,
Ogłaszam Alert Chorągwi Dolnośląskiej ZHP - Alert Justyna.
W najbliższym czasie, udowodnijmy, że harcerskie ideały Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie mają taką
samą wartość dzisiaj, jaką dostrzegali w nich harcerze minionych pokoleń. Musimy pomóc Druhnie
Justynie zebrać fundusze niezbędne do przeprowadzenia zabiegu przeszczepu płuc.
Zróbmy wszystko, aby świat po 1 lipca był lepszy!
W związku z powyższym polecam Komendom Hufców Chorągwi Dolnośląskiej ZHP:
1. Ogłoszenie w rozkazach Komendantów Hufców informacji o Alercie.
2. Powołanie koordynatorów Alertu Justyna.
3. Zorganizowanie do 1 lipca 2013 r. na terenie swojego działania zbiórek publicznych na
podstawie decyzji MCiA nr 224/2013 z 17 czerwca 2013 r. we wszystkich możliwych
środowiskach.
4. Wystąpienie do Dyrektorów Szkół na terenie działalności hufca z inicjatywą „Zamiast
Kwiatka”.
5. Jak najszybsze wpłacanie zebranych środków na konto Fundacji Świat z Uśmiechem
nr 51 1240 1994 1111 0010 5166 3028 z dopiskiem „dla Justyny Piotrowskiej”.
6. Jak najszersze rozpropagowanie akcji pomocy dla Druhny Justyny na terenie swojego hufca.
7. W planach pracy obozów i kolonii ująć zajęcia o tematyce braterstwa, przyjaźni
i służby harcerskiej.
8. Meldunki wraz z protokołami przeliczenia środków zebranych podczas zbiórek publicznych
należy dostarczyć do Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP do 05.07.2013 r.
Czuwaj!
hm. Marian Łata

