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Rozkaz L.12/2014 

Druhny i Druhowie! 

W dalekim Betlejem w rodzinie biednego stolarza ponad dwa tysiące lat temu 
urodziło się wyjątkowe Dzieciątko. Na pamiątkę Jego narodzin obchodzimy rodzinne 
Święta Bożego Narodzenia.  

W dniu, gdy gromadzimy się w domach przy wigilijnym stole, gdy błyszczą bombki 
na choince, gdy łamiemy się opłatkiem, chciałbym wszystkim Wam złożyć najserdecz-
niejsze życzenia spełnienia wszystkich marzeń – tych, o których mówicie głośno, i tych, 
które są skrywane nawet przed najbliższymi. 

Niech Święta upłyną Wam radośnie, a zbliżający się rok 2015 da Wam mnóstwo 
satysfakcji z pracy na każdym polu, także satysfakcji z pełnienia służby w Związku Har-
cerstwa Polskiego. 

 
1. Zarządzenia i informacje 
1.2. Informacje 
1.2.1. Informuję, że 14 grudnia 2014r. Reprezentacja Hufca Ziemi Raciborskiej w liczbie 
35 osób wzięła udział w przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju na Jasnej Górze  
w Częstochowie.   
1.2.3. Informuje, że Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do 5 gmin powiatu raciborskie-
go odwiedzając szkoły, instytucje, zakłady pracy i kościoły.  
1.2.4. Informuję, że Komenda Hufca została przyjęta przez nowo wybranego Burmistrza 
Kuźni- Raciborskiej Pawła Machę, który zapewnił o współpracy z naszym hufcem 
2. Hufiec 
2.2. Mianowanie w komendzie hufca 
 
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów 
2.3.2. Rozwiązuję z dniem 20 grudnia 2014r. Sztab Betlejemskiego Światła Pokoju 2014 
w składzie: 
-  phm. Alicja Kołton – szef sztabu  
-  pwd. Barbara Kowal – członek sztabu 
-  pwd. Joanna Wramba – członek sztabu 
2.3.3. Rozwiązuję z dniem 20 grudnia 2014r. Sztab Akcja Znicz 2014 w składzie: 
-  phm. Alicja Kołton – szef sztabu   
-  pwd. Joanna Wramba – skarbnik 
-  pwd. Kamila Grobelny -  członek 
 
12. Pochwały 
12.1. Udzielam pochwały członkom Reprezentacji Hufca Ziemi Raciborskiej, który wzięli 
udział w przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju na Jasnej Górze w Częstochowie  
12.2. Udzielam pochwały phm. Alicji Kołton za pomoc w organizacji przedsięwzięć 
związanych z przekazaniem Betlejemskiego Światła Pokoju.  
12.3. Udzielam pochwały pwd. Joannie Wramba za pomoc w organizacji przedsięwzięć 
związanych z przekazaniem Betlejemskiego Światła Pokoju. 



. 
12.4. Udzielam pochwały phm. Barbarze Kowal za pomoc w organizacji przedsięwzięć 
związanych z przekazaniem Betlejemskiego Światła Pokoju. 
12.5. Udzielam pochwały druhnie Halinie Andczak za pomoc w organizacji przedsię-
wzięć związanych z przekazaniem Betlejemskiego Światła Pokoju. 
12.6. Udzielam pochwały druhnie Halinie Gdesz za pomoc w organizacji przedsięwzięć 
związanych z przekazaniem Betlejemskiego Światła Pokoju. 
12.7. Udzielam pochwały phm. Alinie Wojtas za pomoc w organizacji przedsięwzięć 
związanych z przekazaniem Betlejemskiego Światła Pokoju. 
do wielkiej harcerskiej rodziny.   
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