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Druhny i Druhowie, 

 Zlot  to największe i najważniejsze wydarzenie Dolnośląskiej Chorągwi Związku 

Harcerstwa Polskiego. To niepowtarzalne święto, w którym mogą uczestniczyć wszystkie 

środowiska Chorągwi.  

 Przy wspólnym ognisku zasiadają ci najmłodsi i ci najstarsi, spotykają się zuchy, 

harcerze, wędrownicy, instruktorzy i seniorzy. Spotykają się z nami także nasi przyjaciele. 

To czas radości, przygody i wspólnego przeżywania harcerstwa – bo jak mawiał druh hm. 

Stefan Mirowski – bohater naszej chorągwi „Harcerstwa nie da się opowiedzieć i zrozumieć – 

harcerstwo trzeba przeżyć” 

 Zlot w Lubinie  jest wyrazem naszej radości i dumy z powodu ważnych wydarzeń, 

które dotyczą działalności ZHP w bieżącym roku: 

– rok 2008 został ogłoszony przez Senat RP rokiem Olgi i Andrzeja Małkowskich – 

twórców harcerstwa 

– także w tym roku wspólnie z drużynami Nieprzetartego Szlaku  świętujemy  jubileusz 50 

–lecia powstania  drużyn NS 

– wszyscy razem obchodzimy jubileusz 90-lecia powstania Związku Harcerstwa Polskiego. 

Druhny i Druhowie,  

Drodzy Przyjaciele 

 Zlot pełen wyzwań i radości, podczas którego mieliście niepowtarzalną okazję spotkać 

się z innymi kulturami, uczestniczyć w warsztatach artystycznych, sportowych, sztuk walki, 

zgłębiać wiedzę harcerską bądź nauczyć się „migać’, poznać bliżej  historię harcerstwa i jej 

twórców – Olgi i Andrzeja Małkowskich dobiega końca, ale jednocześnie niech będzie w 

Waszych środowiskach początkiem obchodów 100—lecia  harcerstwa. 

 Dzisiejsza uroczystość jest najlepszą okazją, żeby podziękować naszym Przyjaciołom, 

którzy są z nami nie tylko w tym uroczystym dniu -  za okazywaną  życzliwość, wsparcie       

i pomoc w codziennej pracy harcerskiej. 

 Jest okazją, żeby podziękować Wam Druhny i Druhowie za Waszą codzienną służbę    

i harcerską postawę. 

Dziękując – czynię to z ogromną satysfakcją i radością. 

Wszystkim życzę radości z przeżywania harcerstwa, wiele powodów do dumy i satysfakcji na 

kolejne lata harcerskiej służby. 

 



1. Zarządzenia i informacje. 

 

1.2. Informacje. 

 

1.2.1. Podaję do wiadomości  wyniki gry internetowej dla drużyn harcerskich „Kalejdoskop”: 

– I miejsce 5 DH z  Hufca Polkowice 

– II miejsce 11 DH z Hufca Lubin 

– III miejsce 11 DH z Hufca Świdnica 

 

Serdecznie gratuluję oraz życzę dalszych sukcesów i osiągnięć w harcerskiej pracy. 

 

13. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia. 

 

13.1. Odznaczenia. 

 

13.1.1. Honorową Odznakę Dolnośląskiej Chorągwi ZHP w roku 2008 otrzymują: 

– hm. Jerzy SPOSÓB - członek Komisji Rewizyjnej Hufca Świdnica 

– phm. Małgorzata LENART - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Hufca Oleśnica 

– phm. Teresa CWYNAR - instruktorka Hufca Oleśnica 

– pwd. Urszula ŻERDZIŃSKA - drużynowa z Hufca Środa Śląska 

– pwd. Kamila PEŁECH-KOSTRZYCKA - drużynowa z Hufca Środa Śląska 

– phm. Anna CAPAJA - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Hufca Łagiewniki 

– phm. Zbigniew SKUPIŃSKI - drużynowy z Hufca Łagiewniki. 

 

Serdecznie gratuluję Druhnom i Druhom oraz życzę wszelkiej pomyślności z zadowolenia     

w dalszej instruktorskiej służbie. 

  

CZUWAJ ! 

                            /-/ hm. Barbara Matuszewska 

 


