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Rozkaz Specjalny L 1/2013 
 

Zuchy, Druhny i Druhowie!  
 
Dzień Myśli Braterskiej to chwila, w której na pierwszy plan wysuwają się 
fundamentalne wartości skautingu i harcerstwa. Właśnie tego dnia eksponujemy 
przyjaźń, podkreślamy zwyczajność prostych, harcerskich gestów. Dzień Myśli 
Braterskiej jest jak uśmiech przyjaciela i proste słowa: dobrze, że jesteś.  
Każdego dnia uczymy się w harcerstwie czegoś nowego. Poznajemy tajemnice życia 
w oparciu o wartości: braterstwa, przyjaźni i miłości. Wysunięcie na pierwszy plan 
idei, kształtuje w nas postawę godną naśladowania przez innych ludzi. Nie wolno 
nam nigdy o tym zapominać, bo to, w co wierzymy ? To świat pełen zasad i dbałości  
o fundament naszego człowieczeństwa. Robert Baden-Powell powiedział do 
skautów: "szukajcie sobie przyjaciół", w tych kilku słowach ujął całą ideę braterstwa  
i prostoty -skautowej, harcerskiej myśli. Wydaje się, że nie ma nic nad przyjaciela, 
który potrafi postawić dobro innej osoby ponad swoje. W takim właśnie działaniu 
dostrzegamy wszystko, co daje nam poczucie godności, wartości czy w końcu 
wielkości naszych czynów.  
Dzisiaj w tym ważnym dniu dla wszystkich skautów na świecie pragnę życzyć Ci, 
druhno i druhu, aby każdy przeżywany przez Ciebie dzień był właśnie taki jak 
dzisiejszy, jak Dzień Myśli Braterskiej. 

 
 

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L1/2013 z dnia 30 stycznia 2013r 
 
15.3. Na wniosek Kapituły Odznak i Odznaczeń Hufca ZHP Jaworzno przyznaję 
Odznakę Instruktorską „Liść Dębu” hm. Łukaszowi DOBOSZOWI. 
 

hm. Andrzej LICHOTA 
 
 

13. Inne 
13.1.1. Przyznaję Odznakę Instruktorską „Liść Dębu” w stopniu złotym 
następującym druhnom i druhom: 
- hm. Leokadii BRZEZIŃSKIEJ 
- hm. Pawłowi DUDZIE 
- hm. Renacie FRANKOWICZ 
- phm. Karinie GAJ-WOŹNIAK 
- hm. Renacie GŁOWACKIEJ-RADKO 



- hm. Kindze JĘDRZEJEK 
- hm. Barbarze SUŁEK 
- phm. Maciejowi SUŁKOWI 
 
13.1.2. Przyznaję Odznakę Instruktorską „Liść Dębu” w stopniu srebrnym 
następującym druhnom i druhom: 
- phm. Aleksandrze CHUDZIKIEWICZ 
- phm. Marcie MAZUR 
- phm. Magdalenie MIKA 
- pwd. Klaudii MUSIAŁ 
- phm. Dorocie STERNALSKIEJ 
- pwd. Adamowi ZAJĄCOWI 
 
13.2.1 Przyznaję Plakietkę „Bohater Hufca”: 
- pwd. Agacie LACH 
- HO Radosławowi KAŁUŻY 
 
 
 

Czuwaj! 
 

hm. Łukasz DOBOSZ 
 

 
 


