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„Pełnić służbę” – niech te słowa będą myślą przewodnią XIV Ogólnopolskiego Złazu 

Seniorów i Starszyzny. 

 

Drogie Druhny Seniorki! 

Drodzy Druhowie Seniorzy! 

Drodzy Przyjaciele! 

Bohater naszej Chorągwi, wspaniały autorytet, dla którego służba Bogu i Polsce zawsze 

były wartością najwyższą – druh harcmistrz Stefan Mirowski uznawał, że: „Szczęście można 

znaleźć tylko w służbie, tylko w dawaniu siebie innym”. 

Przywołuję postać Druha Stefana Mirowskiego, który zawsze był wierny swoim ideałom 

i konsekwentnie realizował je w codziennym życiu, a służbę instruktorską pełnił do ostatniego 

dnia swojego życia, bo dzisiaj to Wy Druhny i Druhowie, Seniorki i Seniorzy ukazujecie nam 

harcerzom i instruktorom poprzez osobisty przykład, aktywność społeczną, że można przez 

całe życie być wiernym harcerskim ideałom i pełnić służbę zgodnie ze złożonym w 

dzieciństwie Przyrzeczeniem Harcerskim. 

Ukazujecie wartość i trwałość harcerskiej idei, której jesteście zawsze wierni. 

Jesteście wzorem harcerskich cnót i postaw, godnym do naśladowania przykładem dla 

młodego pokolenia harcerek i harcerzy. 

 

Druhny i Druhowie! 

Zmienia się świat i uznawane systemy wartości. Dla nas jednak  pozostaje niezmieniona, 

ponadczasowa i ponadpokoleniowa idea służby. Służby Bogu, Ojczyźnie i drugiemu 

człowiekowi. 

Dziękuję Wam Druhny i Druhowie za przekazywanie młodym – idei, historii i tradycji 

harcerskich. 

Życzę miłych chwil i niezapomnianych przeżyć. 

Życzę wszystkim uczestnikom Złazu, aby udział w tym wydarzeniu pozostawił w 

Waszych sercach same dobre i piękne wspomnienia. 

 

 

4. Rozwiązywania i powoływania sztabów, komisji, komend kursów. 

 

4.1. Rozwiązywanie i powoływanie sztabów. 

 

4.1.1. Powołuję Komendę XIV Ogólnopolskiego Złazu Seniorów i Starszyzny w składzie: 

– hm. Krzysztof  KOŁODZIEJCZYK - komendant Złazu 

– phm. Dariusz  KALUS - oboźny 



– pwd. Ewelina ALEKSANDROWICZ - drużynowa I drużyny  

– sam. Paulina ŻABIEŃSKA - drużynowa II drużyny 

– pwd. Maria SZYMANOWSKA - drużynowa III drużyny 

– sam. Zofia BATYCKA - drużynowa IV drużyny 

– pwd. Krzysztof ŚWIERZKO - drużynowy V drużyny 

– pwd. Stanisław IDASZEK - drużynowy VI drużyny 

– pwd. Dorota JAREMA - drużynowa VII drużyny 

– sam. Paulina KOWALSKA - drużynowa VIII drużyny 

 

 

13. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia. 

 

13.1. Odznaczenia. 

 

13.1.1. Honorową Odznakę Dolnośląskiej Chorągwi ZHP w roku 2005 otrzymują: 

– hm. Edward KOŚCIELNIAK  - członek HKS „Iglica” w Hufcu Wrocław Stare Miasto 

– hm. Bolesław TALAREK - członek HKS „Iglica” w Hufcu Wrocław Stare Miasto 

– ćwik Stefan PIETRASZKIEWICZ - członek HKS „Iglica” w Hufcu Wrocław Stare  

 

13.2. Pochwały. 

13.2.1. Za długoletnią, rzetelną pracę instruktorską udzielam pochwały i przyznaję Dyplom 

okolicznościowy: 

– hm. Apolonia KONDZIOŁA 

– hm. Irena BILIŃSKA 

– hm. Urszula PLENKIEWICZ 

 

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratuluję oraz życzę zadowolenia i satysfakcji w dalszej 

harcerskiej i instruktorskiej działalności. 

 

 

CZUWAJ  ! 

      

            /-/ hm. Barbara MATUSZEWSKA 
 

 


