
 

Chorągiew  
Dolnośląska ZHP 
 
 
 

 

Wrocław, 22 lutego 2016 r.    
 
 

 

 

Strona 1 z 2 
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Komendant Chorągwi Dolnośląskiej ZHP 
im. hm. Stefana Mirowskiego 
 

Rozkaz Specjalny L. 1/2016 
 

Pamiętajcie, że nie w tem jest wart człowiek, co przemyślał i przeżył, ale co zrobił dobrego na 
świecie. 

Andrzej Małkowski 

Druhny i Druhowie! 
 
 Dziś przypadają urodziny twórcy skautingu sir Roberta Baden Powella. Ta data jest dla nas 
wyjątkowa, ponieważ dziś wszyscy skauci, na całym świecie, świętują swoje święto podczas Dnia 
Myśli Braterskiej. W tym szczególnym dniu przesyłają sobie życzenia dziękując za przyjaźń i wspólną 
służbę. To szczególny dzień, w którym pomimo zgiełku codzienności mamy szansę poczuć tę 
wyjątkową, łączącą nas wszystkich więź.  

Z tej okazji w imieniu Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP i swoim własnym chciałbym 
życzyć Wam Druhny i Druhowie skautowego braterstwa i satysfakcji z pełnionej służby, odwagi, by 
zmieniać świat, sukcesów w pracy nad sobą oraz wytrwałości w dążeniu do ideałów. Życzę Wam 
abyście umieli czerpać radość z obcowania z drugim człowiekiem, a w trakcie Waszej harcerskiej 
wędrówki spełniały się Wasze plany, marzenia, pasje  i abyście czerpali zadowolenie i satysfakcję ze 
swojej służby. 
 Tym rozkazem inaugurujemy w odświeżonej formie Honorową Odznakę „Zasłużony dla 
Chorągwi Dolnośląskiej ZHP”. Mam nadzieję, że w nowej postaci stanie się skutecznym narzędziem 
pracy z kadrą, w szczególności z drużynowymi. Liczę na aktywność komendantów i komend 
hufców w poszukiwaniu zasłużonych. Doceniajmy pracę naszej kadry choć w tak symboliczny 
sposób.  

Serdecznie dziękuję Radzie Chorągwi Dolnośląskiej ZHP za prawne przyjęcie regulaminu 
odznaki. Szczególnie dziękuję trzem osobom, bez których nie byłoby odnowionego wyróżnienia: 
pwd. Maciejowi Syrkowi za projekt graficzny odznaki, hm. Krzysztofowi Majerowi za pracę przy 
regulaminie oraz hm. Markowi Stchomiałkowi za przygotowanie i koordynacje całego projektu. 
Dziękuję Wam za poświęcony czas i zaangażowanie.  

 
13.  Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia. 
13.1. Odznaczenia 

Podaję do wiadomości, decyzję Kapituły Honorowej Odznaki „Zasłużony dla Chorągwi 
Dolnośląskiej ZHP” z dnia 04.02.2016 r.  

13.1.1. Złotą Odznakę „Zasłużony dla Chorągwi Dolnośląskiej ZHP” otrzymują na wniosek: 
a) Kanclerza Kapituły hm. Zbigniew Paweł Skupiński - odznaka numer Z-11 (wypełniając punkt 

11 Regulaminu nadawania Honorowej Odznaki  „Zasłużony dla Chorągwi Dolnośląskiej ZHP”)  
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b) Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej ZHP: 

 hm. Barbara Matuszewska - odznaka numer Z-14, 

 hm. Dariusz Ostrowski - odznaka numer Z-12, 

 hm. Marek Stochmiałek - odznaka numer Z-15.  

 hm. Aldona Wiktorska-Święcka - odznaka numer Z-13, 
13.1.2. Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Chorągwi Dolnośląskiej ZHP” otrzymują na wniosek: 

a) Komendanta Hufca ZHP w Oleśnicy: 

   hm. Hanna Musur - odznaka numer S-12, 

 phm. Marlena Piotrowska - odznaka numer S-11. 
b) Komendy Hufca ZHP Oleśnica: 

 hm. Łukasz Binkowski - odznaka numer S-13. 
c) Komendantki Hufca ZHP w Kłodzku: 

 phm. Grzegorz Kowalczyk - odznaka numer S-15 

 phm. Joanna Kowalczyk - odznaka numer S-14, 

 hm. Barbara Ptak - odznaka numer S-16,  

 hm. Marian Ptak - odznaka numer S-17.   
13.1.3. Brązową Odznakę Zasłużony dla Chorągwi Dolnośląskiej ZHP” otrzymują na wniosek: 

a) Komendanta Hufca ZHP Oleśnica: 

 pwd. Aleksandra Czapla – odznaka numer B-11, 

 phm. Dagmara Słowiakowska – odznaka numer B-12, 

 phm. Katarzyna Suchińska - odznaka numer B-13, 

 phm. Paulina Wawszczyk odznaka numer B-14. 
b) Komendanta Hufca ZHP Powiatu Trzebnickiego: 

 phm. Leszek Półrolniczak - odznaka numer B-15. 
c) Komendanta Hufca ZHP w Oławie: 

 phm. Magdalena Filuba - odznaka numer B-17, 

 phm. Magdalena Gachowska - odznaka numer B-18, 

 phm. Justyna Kłeczek - odznaka numer B-19, 

 pwd. Anita Krupska - odznaka numer B-20, 

 pwd. Robert Piotrowski - odznaka numer B-22, 

 pwd. Izabela Wójciak - odznaka numer B-21, 

 phm. Estera Zyzner-Zajadlak - odznaka numer B-16. 
d) Komendanta Hufca ZHP Lubin: 

 pwd. Anna Wiśniewska - odznaka numer B-23.  
13.1.3. Podaję do wiadomości, że decyzją Kapituły Honorowej Odznaki „Zasłużony dla Chorągwi 

Dolnośląskiej ZHP” z dnia 04.02.2016 r. plakietę „Zasłużony dla Chorągwi Dolnośląskiej ZHP” 
na wniosek Komendanta Hufca ZHP Oleśnica otrzymują: 

 Jan Bronś, 

 Jan Głowa.   
          Czuwaj         

 /-/  hm. Zbigniew Paweł Skupiński 


