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Rozkaz L.14/2009 

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 2010 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 13 grudnia 2009r. Reprezentacja Hufca Ziemi Raciborskiej w liczbie 
52 osób wzięła udział w przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju na Jasnej Górze w 
Częstochowie.  
1.2.2. Informuję, że 19 grudnia 2009r. phm. Marek Majewski i hm. Krystyna Kubiczak 
wzięli udział w uroczystościach związanych z 10. rocznicą powstania 15 Gromady Zu-
chowej „Skrzydlate bractwo” w Pietraszynie.  
1.2.3. Informuje, że Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do 5 gmin powiatu raciborskie-
go odwiedzając szkoły, instytucje, zakłady pracy i kościoły.  
2. Hufiec 
2.2. Mianowanie w komendzie hufca 
2.2.1. Powołuję z dniem 23 grudnia 2009r. Zespół ds. Współzawodnictwa w następują-
cym składzie: 
1. druhna Danuta Sobek  - szef zespołu 
2. phm. Marek Majewski – członek zespołu 
3. phm. Alicja Kołton – członek zespołu 
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów 
2.3.1. Powołuję z dniem 23 grudnia 2009r. Sztab Kampanii 1% dla Hufca Ziemi Racibor-
skiej w składzie: 
1. hm. Krystyna Kubiczak – szef sztabu odpowiedzialny za koordynację i rozliczenie 
Kampanii „1%” 
2. phm. Alicja Kołton – członek sztabu odpowiedzialny za terenową koordynację działań 
sztabu 
3. pwd. Przemysław Łyżniak – członek sztabu odpowiedzialny za promocję w Internecie 
i podstronę „1%” na stronie hufca. 
4. pwd. Mariusz Gruchała – członek sztabu odpowiedzialny za reklamę 
5. phm. Marek Majewski – członek sztabu odpowiedzialny za kontakt z mediami 
2.3.2. Rozwiązuję z dniem 23 grudnia 2009r. Sztab Betlejemskiego Światła Pokoju w 
składzie: 



1. phm. Marek Majewski – szef sztabu 
2. pwd. Mariusz Gruchała – członek (gmina Kuźnia Raciborska) 
3. pwd. Przemysław Łyżniak – członek (podstrona BŚP na stronie hufca) 
4. pwd. Anna Tril – członek (gmina Racibórz) 
5. pwd. Barbara Kowal – członek (gmina Krzanowice) 
6. druhna Halina Andczak – członek (gmina Pietrowice Wielkie) 
7. hm. Krystyna Kubiczak – członek  
8. phm. Alina Wojtas – 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 tj. 
4 GZ „Czarne jagódki”, 20 GZ „Czterolistne koniczynki, 4 DW „Zdobywcy”, 6 DH 
„Srebrne Kły”, 18 DW „Grunwald” i 25 DW HSG „Czarne pantery”.  
12.2. Udzielam pochwały hm. Krystynie Kubiczak za pomoc w organizacji przedsię-
wzięć związanych z przekazaniem Betlejemskiego Światła Pokoju.  
12.3. Udzielam pochwały pwd. Mariuszowi Gruchale za pomoc w organizacji przedsię-
wzięć związanych z przekazaniem Betlejemskiego Światła Pokoju. 
12.4. Udzielam pochwały pwd. Januszowi Tril za pomoc w organizacji przedsięwzięć 
związanych z przekazaniem Betlejemskiego Światła Pokoju. 
12.5. Udzielam pochwały pwd. Annie Tril za pomoc w organizacji przedsięwzięć zwią-
zanych z przekazaniem Betlejemskiego Światła Pokoju. 
12.6. Udzielam pochwały pwd. Barbarze Kowal za pomoc w organizacji przedsięwzięć 
związanych z przekazaniem Betlejemskiego Światła Pokoju. 
12.7. Udzielam pochwały druhnie Danucie Sobek za pomoc w organizacji przedsięwzięć 
związanych z przekazaniem Betlejemskiego Światła Pokoju. 
12.8. Udzielam pochwały druhnie Halinie Andczak za pomoc w organizacji przedsię-
wzięć związanych z przekazaniem Betlejemskiego Światła Pokoju. 
12.9. Udzielam pochwały druhnie Halinie Gdesz za pomoc w organizacji przedsięwzięć 
związanych z przekazaniem Betlejemskiego Światła Pokoju. 
12.10. Udzielam pochwały phm. Alinie Wojtas za pomoc w organizacji przedsięwzięć 
związanych z przekazaniem Betlejemskiego Światła Pokoju. 
12.11. W 10. rocznicę powstania 15 GZ „Skrzydlate bractwo” składam najserdeczniej-
sze podziękowania pwd. Barbarze Kowal za niezłomną pracę, trud i serce wkładane w 
pracę z członkami naszej organizacji. Życzę pomyślności oraz spełnienia na różnych po-
lach instruktorskiej służby przez wiele kolejnych lat oraz sukcesów w życiu prywatnym.   
12.12. W 10. rocznicę powstania 15 GZ „Skrzydlate bractwo” składam najserdeczniej-
sze gratulacje wszystkim członkom gromady, tym obecnym, jak również wszystkim tym, 
którzy mieli okazję znaleźć się chociaż na chwilę w jej szeregach. W imieniu Komendy 
Hufca życzę dalszych sukcesów i satysfakcji z przynależności do wielkiej harcerskiej ro-
dziny.   
 
 
 

 

phm. Marek Majewski 


