
 

Związek Harcerstwa Polskiego 

            Komendantka 

     Dolnośląskiej Chorągwi 

im. Hm. Stefana Mirowskiego 
Wrocław, 09.08.2010 r. 

 

Rozkaz  Specjalny L. 1 /2010 

 

 

Druhny i Druhowie ! 

 

Padające od kilku dni deszcze kolejny raz wyrządziły ogromne szkody w naszym kraju. W 

ostatnich dniach szczególnie ucierpieli mieszkańcy Dolnego Śląska, często tracąc dorobek 

całego życia. Wielu Powodzian zostało bez dachu nad głową, wśród nich są również Wasi 

rówieśnicy. 

 

Nie możemy pozostać obojętni wobec ogromu tej tragedii, tym bardziej, że służba i pomoc 

drugiemu człowiekowi to wartości, którymi harcerz kieruje się w codziennym postępowaniu. 

 

Druhny i Druhowie! 

 

Ogłaszam Pogotowie Powodziowe pod hasłem „Mam szczerą wolę nieść chętną pomoc.„ 

 

Zobowiązuję wszystkie jednostki organizacyjne Dolnośląskiej Chorągwi ZHP do podjęcia 

działań na rzecz pomocy Powodzianom. 

W szczególności zobowiązuję Komendy Hufców do: 

 zorganizowania w okresie od 10 do 31 sierpnia 2010 r. w siedzibach hufców zbiórki 

darów dla Powodzian (wykaz zbieranych darów stanowi załącznik do rozkazu) 

 zaproszenia w miarę możliwości dzieci z terenów dotkniętych powodzią, 

pozbawionych dachu nad głową na nasze obozy i stanice 

 

Wyznaczam Hufiec Wrocław do ścisłej współpracy z Urzędem Marszałkowskim, w tym do 

pełnienia dyżurów i odbierania darów w dniach od 10 do 20 sierpnia 2010 r. w godz. od 8.00 

do 20.00 w Gmachu Głównym UM – Wybrzeże Słowackiego 12-14 

 

Pogotowie Powodziowe trwa do odwołania. 

 

Czuwaj! 

 

 hm. Barbara Matuszewska 

 

 
 

Załącznik  nr 1 

Do Rozkazu Specjalnego L.1 /2010 

Z dnia 9.08.2010 r. 

 

 



Wykaz darów zbieranych w ramach pomocy Powodzianom: 

 

1. Produkty  żywnościowe o długotrwałej przydatności do spożycia: konserwy , woda, 

artykuły sypkie( ryż, cukier, makaron, kasza, słodycze dla dzieci) 

2. Środki dezynfekcyjne np. domestos 

3. Środki czystość: (worki na śmieci, rękawice robocze, mopy, ścierki, płyny do mycia i 

czyszczenia, wiadra) 

4. Środki higieny osobistej ( mydła, proszki, szampony) 

5. Świeczki, zapałki, latarki- baterie 

6. Niezbędne przybory szkolne – najlepiej w formie wyprawek 

  

Wszystkie zebrane produkty powinny być nowe i fabrycznie zamknięte!  

 


