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Chorągiew Zachodniopomorska 

 Komendant Hufca Goleniów 

 

 

 

                                                                          Rozkaz L.3/2018  

 

Dekalog każdego harcerza nie wiele w przesłaniu różni się od dekalogu kościoła katolickiego . Jeden i  drugi 

wyznacza nam jasne cele . Jest to miłość do bliźniego , moc wybaczania , moc szacunku dla drugiego człowieka . 

Tego że nie będziemy krzywdzić swoich braci fałszywym świadectwem , że nie będziemy zazdrościć tego co posiada , 

ani zawistnie patrzeć w jego stronę . Że po rycersku będzie można na nas polegać ponieważ taką wybraliśmy drogę , 

choć nie zawsze jest prosta i często się na niej potykamy .  

Z okazji świąt Wielkiej Nocy życzę wszystkim swoim harcerzom , zuchom i instruktorom spokojnego czasu wśród 

miłości bliskich . Życzę Wam wszystkim przebaczenia i pojednania . Żeby na waszych niebach zaświeciło słońce .  

 

 

 

3. Gromady i drużyny 

3.2 zmiany organizacyjne  

  3.2.1 Zamykam pozytywnie okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn hufca Płotowską Drużynę Harcerską                                        

„ SEMPER IN ALTUM” i nadaję jej numer 22. 

 

 3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych  

 3.3.1 Mianuję na funkcję drużynowego 22 Płotowskiej Drużyny Harcerskiej „ SEMPER IN ALTUM „                            

pwd. Sylwestra Łużnego  

 

Życzę druhowi samych sukcesów w prowadzeniu jednostki oraz spełnienia osobistego rozwoju na ścieżce 

harcerskiego życia .  

 

12. Pochwały , wyróżnienia , nagrody  

12.1 Udzielam pochwały za udział w wartach przy grobie Jezusa Chrystusa                                             

w kościele św. Jerzego w Goleniowie następującym druhnom i druhom : 

- Kacper Łodygowski  

- Witold Łuksza,  

- Konrad Ostrowski,  

- Damian Pietrukaniec,  

- Bartosz Podolak 

- Antonina Paciorek,  



                                                                                                                                           

- Marika Tomasiak,  

- Maja Łuczak,  

- Amelia Dominiczak,  

- Julia Łodygowska,  

- Milena Owczarek,  

- Natalia Gronowska 

- Dawid Tarkowski,  

- Wiktoria Jankowska,  

- Martyna Jankowska, 

-  Zosia Jagiełło 

- Jagoda Zwierzchowska,  

-  Martyna Bołdak,  

-  Hania Korczak 

- Wojciech Zmaczynski,  

-  Piotr Gutsche,  

-  Michał Andruszkiewicz 

 

 

                                                                                                   CZUWAJ! 

                                                                                   pwd. Joanna Czajkowska-Lisiak  

 

 


