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Rozkaz L. 2/2017 
 

Zuchy, druhny i druhowie 
 
 Witam serdecznie na apelu z okazji Dnia Myśli Braterskiej. 22 lutego jest 
szczególnym dniem dla wszystkich harcerzy i skautów na świecie. W tym właśnie dniu 
urodził się twórca scoutingu sir. Robert Baden -Powell. Pozwólcie, że przytoczę więc 
jego słowa: „Nie zapomnijcie, proszę, gdy mnie już nie będzie, o waszym zadaniu: być 
szczęśliwym i uszczęśliwiać. To takie proste! Szczęście nie wynika z bogactwa czy 
sukcesu w pracy zawodowej. Dążenie do szczęścia polega na staraniach o to, by być 
pożytecznym i móc radować się życiem. Cieszcie się tym, co jest wam dane, i uczyńcie 
z tego możliwie najlepszy użytek. Starajcie się widzieć dobrą stronę każdej rzeczy. 
Prawdziwe szczęście znajdziecie w uszczęśliwianiu innych. Spróbujcie pozostawić 
świat troszkę lepszym, niż go zastaliście. Uczynicie innych ludzi szczęśliwymi, czyniąc 
dobro. O własnym szczęściu nie potrzebujecie już myśleć, gdyż wówczas przyjdzie 
ono samo. „Czuwajcie” więc to znaczy postępujcie zawsze tak, by móc szczęśliwie 
żyć…” Zatem w myśl słów naszego założyciela życzę Wam dużo uśmiechu, prawdziwej 
radości i braterskich gestów na co dzień. Pamiętajmy, że dzięki wzajemnej dobroci i 
życzliwości możemy osiągnąć naprawdę wiele! 
 

Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Śląskiej L. 3/2017 z dnia 31.01.2017 r. 

 

13. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia. 
13.1. Odznaczenia 
 
13.1.3. Na wniosek Komendy Hufca Chrzanów przyznaję Odznakę „Za Zasługi dla Chorągwi 
Śląskiej” w stopniu złotym: 
 
- phm. Natalii RZEPCE 
- phm. Michałowi KOWALSKIEMU 

 
 

2.3  Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów 
2.3.1 Powołuje z dniem 18 lutym 2016 r. Komendę Kursu Przewodnikowskiego w 

następującym składzie: 

  phm. Aleksandra Nowak 

 phm. Michał Kowalski 

 phm. Agnieszka Ziarek 

 pwd. Kamil Koniuch 

 phm. Anna Miernik – Hufiec Ziemi Tyskiej 

 hm. Iwona Kucharska – Hufiec Trzebinia 
 
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody 

12.1. Na wniosek Komendy Hufca ZHP Chrzanów przyznaję Odznakę „Za Zasługi 
dla Hufca Chrzanów” w stopniu srebrnym następującym druhnom: 



 pwd. Joannie Dulowskiej 

 phm. Aleksandrze Nowak 

 pwd. Beacie Zygmunt 
 
12.2 Na wniosek  Kręgu Seniora przyznaję Odznakę „Za Zasługi dla Hufca Chrzanów w 

stopni złotym następującym druhnom i druhom: 

◦ hm. Władysławowi Bieniek 

◦ hm. Annie Głownia 

◦ hm. Januszowi Krupnik 
 
12.3  Na wniosek Komendanta „Zimy w Mieście” za pomoc w organizacji i 

prowadzeniu zajęć podczas Harcerskiej Akcji Zimowej „Zima w Mieście” w 
Zespole Szkół nr 3 udzielam podziękowań dla następujących druhen  i druhów: 

◦ phm. Natalia Rzepka 

◦ dh. Aleksandra Żochowska 

◦ dh Tomasz Tomala 

◦ sam. Patrycja Woźniak 

◦ pwd. Sławomir Lament 

◦ dh. Aleksandra Stanisławska 

◦ dh Norbert Sypnik 
 
12.4 Na wniosek Komendantki „Zimy w Mieście” za pomoc w organizacji i 

prowadzeniu zajęć podczas Harcerskiej Akcji Zima „Zima w Mieście” w Szkole 
Podstawowej nr 1 udzielam podziękowań dla następujących druhen  i druhów: 

◦ hm. Wojciech Marzec 

◦ sam. Renata Gaweł 

◦ dh Grzegorz Medwecki 

◦ dh Michał Kostrzewiński 

◦ sam. Patrycja Woźniak 

◦ pion. Natalia Weżgowiec 

◦ dh. Ewa Gaweł 

◦ dh. Kamila Wierzba 

◦ phm. Natalia Rzepka 

◦ dh. Emilia Markowska 

◦ dh. Milena Mazur 

◦ dh. Wiktoria Trzaska 

◦ dh. Mateusz Fujak 

◦ dh. Aleksander Szkółka 

◦ dh. Mikołaj Szopa 
 

CZUWAJ ! 

 

 /-/hm. Michał Rzepka HR   


