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Rozkaz L4/2016 

 
 

Druhny i Druhowie 

22 lutego jest dniem szczególnym dla kilku milionów ludzi na całym świecie. Tego 

dnia na leśnych polankach Europy i obu Ameryk, na stepach Azji i pustyniach 

Afryki, na australijskiej sawannie płoną ogniska skautów. To Thinking Day - Dzień 

Myśli Braterskiej. Jest on nie tylko hołdem dnia urodzin założyciela tej największej, 

światowej organizacji młodzieżowej, Roberta Baden-Powell'a. Jest to dzień, kiedy 

inaczej niż zwykle patrzymy na bliźnich. W karuzeli życia często zapominamy lub 

też nie dostrzegamy ich sygnałów. Ta chwila zadumy przy ognisku, w ciszy lasu, 

w gronie przyjaciół pomaga zrozumieć i uświadomić sobie czego tak naprawdę 

żądamy od życia, na nowo stawiamy sobie cele. 

Czy ktokolwiek zastanawiał się co pchnęło Neil'a Armstrong'a do tego, aby podbić 

kosmos? Skąd wziął w sobie tyle samozaparcia do spełnienia marzeń? To kiedyś 

spotkany skaut pokazał mu CEL i możliwość jego realizacji. Dzięki temu do dziś na 

Srebrnym Globie w amerykańskiej fladze wpięty jest znaczek z symbolem 

światowego skautingu: lilią z gwiazdami. Taki dzień zadumy jest raz w roku.                    

A szkoda… Robert Baden-Powell, Naczelny Skaut Świata w swym pożegnalnym 

liście do skautów napisał: "Prawdziwe szczęście znajdziecie (...) w uszczęśliwianiu 

innych. Spróbujcie zostawić świat troszkę lepszym, niż go zastaliście." Warto 

spróbować, to nic nie kosztuje... 

 

 

1. ZARZĄDZENIA I INFORMACJE 

1.2. Informacje 

1.2.1 Uchwałą Komendy Hufca z dnia 13.02.2016 r. wprowadzona została 

dodatkowa składka zadaniowa.  

1.2.2 Przypominam o uzupełnieniu dokumentacji drużyn do końca lutego 2016 r. 

 

 

 



2. HUFIEC 

2.1 Zwolnienia w komendzie hufca 

2.1.1 W związku z uchwałą nr 1/2016 Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Ziemi 

Wodzisławskiej w sprawie przyjęcia rezygnacji  phm. Grzegorza Cnoty z funkcji 

członka komisji rewizyjnej zwalniam phm. Grzegorza Cnotę z funkcji członka 

Hufcowej Komisji Rewizyjnej z dniem 17.02.2016 r. 

 

12. POCHWAŁY, WYRÓŻNIENIA, NAGRODY 

12.1 Udzielam pochwały 4 Wielopoziomowej Drużynie Harcerskiej KOMPAS za 

zorganizowanie Hufcowych Zawodów Pływackich. 

12.2 Udzielam pochwały pwd. Monice Gwizda za przygotowanie loga, projekt 

butonów oraz dyplomów Hufcowych Zawodów Pływackich. 

12.3 Udzielam pochwały Aleksandrze Ciemięga za pomoc w zorganizowaniu 

zabaw dla zuchów podczas Hufcowych Zawodów Pływackich. 

 

13. INNE 

13.1 Gratuluję ukończenia kursu drużynowych następującym druhnom i druhom: 

Aleksandra Ciemięga, Weronika Rzemieniak, Oskar Fogiel. 

13.2 Gratuluję ukończenia kursu przewodnikowskiego następującym druhnom               

i druhom: Aleksandra Ciemięga, Weronika Rzemieniak, Paulina Elsner, Emilia 

Pośpiech, Paulina Zawojek, Aleksandra Kobylańska, Oskar Fogiel, Paweł Maciejek. 

 

 

 

 

 
 

CZUWAJ ! 

phm. Dominik Barabasz 


