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Druhny i Druhowie! 

 
Dziś jest szczególny dzień związany z bohaterem naszego hufca, druhem phm. 
Władysławem Planetorzem. 14 grudnia 1910 roku, w podkozielskiej wsi Cisek, urodził się 
druh Władek.  
 

„Ziemia Opolska to teren wielowiekowego ścierania się miejscowej ludności z 
niemczyzną. Nasilenie tej walki przypadło na koniec XIX wieku, a później – okres powstań 
śląskich i plebiscytu. Po dojściu do władzy Hitlera – aż do zakończenia II wojny światowej 
– postępowała fizyczna likwidacja wszystkiego, co polskie. Żyje na tym terenie wielu 
ludzi, dzięki którym przetrwał język polski i polski duch narodowy, żyją uczestnicy 
powstań śląskich, członkowie Związku Polaków w Niemczech i Związku Harcerstwa 
Polskiego w Niemczech, kółek śpiewaczych i organizacji gospodarczych. 
Nazwisko Planetorzy należy do najbardziej dla sprawy polskiej zasłużonych rodów na 
Opolszczyźnie, a jeden z jej członków – Władysław – wyrósł na wybitnego działacza 
harcerskiego, kierownika Wydziału Zuchów w Naczelnictwie ZHP w Niemczech …” 
 

W tym szczególnym dniu powinniśmy pochylić się nad przeszłością, ale również 

odważnie spojrzeć w przyszłość.  Warto przecież wymagać od siebie, poprzeczkę 

stawiając wysoko. Dzień bohatera hufca, to dzień, w którym powinno się wyróżnić tych z 

nas, którzy w minionym roku harcerskim odcisnęli szczególny ślad na szlaku harcerskiej 

przygody i dołożyli kolejną cegłę w budowaniu harcerskich środowisk – gromad, drużyn, 

klubów i szczepów. Warto również dostrzec tych, którzy  wspierali w działaniach  innych. 

To dzień, w którym słowo DZIĘKUJĘ powinno zabrzmieć szczególnie. Dziś po raz 

pierwszy DZIĘKUJĘ przybierze formę wyróżnienia „Laurem Druha Władka” . 
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12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody 
 

W dowód uznania za niezwykły wkład w kształtowanie postaw zgodnych z 
Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim oraz otwieranie wrót do harcerskiej przygody i 
sprawianie, że świat wokół nas staje się lepszym, wyróżniam druhny i druhów 
honorowym „Laurem Druha Władka”. 
 
12.1 Wyróżniam granatowym „Laurem Druha Władka”  druhnę pwd. Olgę Piątek. 

12.2 Wyróżniam granatowym „Laurem Druha Władka”  druha pwd. Krzysztofa Antonika. 

12.3 Wyróżniam granatowym „Laurem Druha Władka”  druhnę  sam. Natalię Kowaczek. 

12.4 Wyróżniam granatowym „Laurem Druha Władka”  druhnę sam. Katarzynę Botulińską. 

12.5 Wyróżniam granatowym „Laurem Druha Władka”  druha pwd. Szymona Ruczkę. 

12.6 Wyróżniam granatowym „Laurem Druha Władka”  druhnę pwd. Amandę Muchę, 

12.7 Wyróżniam granatowym „Laurem Druha Władka”  druha Jakuba Gomułę HO. 

12.8 Wyróżniam granatowym „Laurem Druha Władka”  druhnę pwd. Dagmarę Koziarską. 

 

12.9 Wyróżniam srebrnym „Laurem Druha Władka”  druha phm. Patryka Wewiora. 

12.10 Wyróżniam srebrnym „Laurem Druha Władka”  druhnę pwd. Dominikę Łotecką. 

12.11 Wyróżniam srebrnym „Laurem Druha Władka”  druha phm. Filipa Żydka. 

12.12 Wyróżniam srebrnym „Laurem Druha Władka”  druha phm. Dariusza Kosakowskiego, 

12.13 Wyróżniam srebrnym „Laurem Druha Władka”  druhnę pwd. Alicję Iwon. 

12.14 Wyróżniam srebrnym „Laurem Druha Władka”  druha pwd. Tadeusza Witczaka. 

12.16 Wyróżniam srebrnym „Laurem Druha Władka”  druhnę phm. Monikę Gąsior. 

12.17 Wyróżniam srebrnym „Laurem Druha Władka”  druha pwd. Łukasza Wyrozumskiego. 

 

12.18 Wyróżniam harcmistrzowskim „Laurem Druha Władka”  druhnę hm. Iwonę Kozioł. 

12.19 Wyróżniam harcmistrzowskim „Laurem Druha Władka”  druhnę hm. Joannę 

Czarnecką. 

12.20 Wyróżniam harcmistrzowskim „Laurem Druha Władka”  druhnę hm. Elżbietę 

Pojasek-Ośko. 

12.21 Wyróżniam harcmistrzowskim „Laurem Druha Władka”  druha hm. Piotra Łeśkę. 

12.22 Wyróżniam harcmistrzowskim „Laurem Druha Władka”  druha hm. Józefa Pajora. 

12.23 Wyróżniam harcmistrzowskim „Laurem Druha Władka”  druha hm. Grzegorza 

Gąsiora. 

 

 
 

 

Czuwaj! 

hm. Artur Ośko 


