Związek Harcerstwa Polskiego
Komendantka Chorągwi Śląskiej

Katowice, 22.09.2018r.

Rozkaz Specjalny L 4/2018

Drogie Zuchy, Druhny i Druhowie!
Po raz 9 spotykamy się w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie na Harcerskiej
Imprezie Plenerowej, potocznie przez nas wszystkich nazywanej „HIPem”.
HIP wpisał się na stałe w kalendarz imprez Śląskiej Chorągwi Związku
Harcerstwa Polskiego, jest on swego rodzaju Harcerskim starem, w kolejny rok
służby. Każdorazowo tej imprezie przyświeca jeden cel, jakim jest przede
wszystkim integracja środowisk harcerskich naszej chorągwi, wspólna zabawa
oraz wymiana doświadczeń zdobytych podczas akcji letniej.
Harcerskiej Imprezie co roku przyświeca hasło przewodnie. Tegoroczne
hasło brzmi „Mamy Moc”, która organizowana jest w ramach ogólnozwiązkowej
akcja o tej samej nazwie. “Mamy Moc”, to akcja która ma na celu ukazanie prężnej
działalności harcerek i harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego.
W trakcie HIP’a czeka na was bezmiar atrakcji, wspaniałych przygód
i niezapomnianych przeżyć.

Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Śląskiej L 7/2018 z dnia 23-05-2018.
13.1.2. Na wniosek Komendy Chorągwi Śląskiej przyznaję Odznakę „Za Zasługi dla
Chorągwi Śląskiej” w stopniu złotym:

hm. Robertowi PRZYBYSŁAWSKIEMU
phm. Krzysztofowi POPEK

13.1.4. Na wniosek Komendy Chorągwi Śląskiej przyznaję Odznakę „Za Zasługi dla
Chorągwi Śląskiej” w stopniu srebrnym:

pwd. Gabrieli SZOPA
pwd. Magdalenie DZIEDZIC
pwd. Tomaszowi KOWALSKIEMU

3. Chorągiew
3.3. Zwolnienia
3.3.1.Zwalniam z dniem 22.09.2018r. z hm. Roberta PRZYBYSŁAWSKIEGO z funkcji
Pilota Chorągwi Śląskiej.
Serdecznie druhowie dziękuję za la lata pełnionej służby. Życzę wszelkiej
pomyślności na harcerskim szlaku i w życiu osobistym.
3.4. Mianowania na funkcje
3.4.1. Mianuję z dniem 22.09.2018r. phm. Krzysztofa POPKA na funkcję Pilota
Chorągwi Śląskiej.

13. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia
13.1. Składam serdeczne podziękowania za pomoc
i przeprowadzeniu Harcerskiej Imprezy Plenerowej:
 Górnośląskiemu Parkowi Etnograficznemu
 Parkowi Śląskiemu i Fundacji Park Śląski
 Śląskiemu Ogrodowi Zoologicznemu
 Śląskiemu Bankowi Żywności
 Ośrodkowi Harcerskiemu w Chorzowie.

w

zorganizowaniu

Dziękuję
bardzo
serdecznie
sztabowi
organizującemu
HIP,
pod
przewodnictwem harcmistrzyni Partycji Makarskiej, a także obsłudze logistycznej
pod przewodnictwem phm. Michała Pińczyńskiego za sprawne przygotowanie
i zabezpieczenie dzisiejszej imprezy.
Szczególne słowa podziękowania kieruję do Was Zuchy, Druhny i Druhowie
oraz drodzy goście za przybycie i udział w dzisiejszym HIPie.
Korzystając z okazji chciałabym jeszcze raz podziękować całej kadrze
instruktorskiej za sprawne i bezpieczne przeprowadzenie Harcerskiej Akcji
Letniej.
Inaugurując nowy rok naszego harcerskiego działania składam wszystkim
zuchom, harcerkom i harcerzom oraz kadrze instruktorskiej serdeczne życzenia
wszelkiej pomyślności i pełnego zadowolenia z realizacji wszystkich zamierzeń
wychowawczych, programowych
organizacyjnych, a także satysfakcji
z pielęgnowania naszej wspólnej pasji jaką jest harcerstwo.
15. Inne
15.1. Na wniosek Komendy Hufca ZHP Chrzanów przyznaję tytuł: „Mistrzowski
Drużynowy Chorągwi Śląskiej”:

sam. Weronika Lisowska
pwd. Aleksandrze Stanisławskiej
pwd. Żanecie Wierzgoń
sam. Patrycja Woźniak

15.2. Podaję do wiadomości, że decyzją Komendy Śląskiej Chorągwi tytuł
w tegorocznej edycji konkursu „Najliczniejsi” otrzymują:
 Hufiec Beskidzki
 Hufiec Ziemi Gliwickiej
 Hufiec Ziemi Tyskiej
CZUWAJ!
hm. Anna Peterko

