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Związek Harcerstwa Polskiego                   Mucharz, 11 XI 2008 r. 

Drużynowy 

130 DSTH „Stu trzydziestu z Mucharza” 

Hufiec Ziemi Wadowickiej 

 

 

 

 

 

 

Rozkaz L4/2008 
 

 

 

1. Zarządzenia 

1.1 Podaję do wiadomości, iż w dniu dzisiejszym, na wniosek Rady Drużyny zarządzam 

zmianę koloru drużyny z czerwonego na żółto-granatowy. W ten sposób nawiązujemy – 

poprzez chustę, pagony i plakietkę – do barw swojego patrona – Księcia Józefa 

Poniatowskiego i walki o niepodległość w latach 1807-1815. Barwy te występują również od 

niedawna w herbie Gminy Mucharz. 

 

Chusta ma kolor żółto-granatowy – żółty z lewej strony (przechodzący przez lewe ramię), 

granatowy z prawej (przechodzący przez prawe ramię), wielkości 60x60x90cm. Pagony 

koloru granatowego z żółtymi cyframi 130 (oznaczającymi nr drużyny). 

 

Kolory nawiązują do barw stosowanych w mundurze piechoty Armii Księstwa 

Warszawskiego, której wodzem naczelnym był Ks. Józef Poniatowski, według przepisu 

mundurowego z dnia 2 III 1807 roku: „1-sza Legia oficerowie: kurtki i rajtuzy granatowe, 

wyłogi żółte, kołnierz i łapki przy rękawach pąsowe, lampasy żółte. Guziki żółte - 

numerowane: 1,2,3,4. Rajtuzy - długie wąskie spodnie ze skórzanymi strzemiączkami 

nałożone na buty, zapięte 8 pętelkami. Giwer - czako, albo kaszkiet okrągły z daszkiem jak 

żołnierski. Szlify, felcech i kordonki podług rangi. Do służby zakładano ryngraf żółty z białym 

orłem. Pendent z klamrą żółtą i białym orłem. Kokarda na czapkach była biała. Epolety u 

grenadierów - czerwone. Epolety u woltyżerów - zielone. Żołnierze nosili trzewiki. Poza 

służbą powinno się nosić lejbik” (cyt. za www.poniatowski.org.pl) 

 

1.2 Podaję do wiadomości, iż od dnia 11 listopada 2008 roku w skład umundurowania 

drużyny wchodzą czarne kurtki ortalionowe, przeciwdeszczowe zakupione przez Urząd 

Gminy w Mucharzu. Kurtki służą celom reprezentacyjnym, podczas wyjazdów drużyny na 

zloty, oficjalne uroczystości harcerskie, kościelne i państwowe. Na kurtce winna być naszyta 

z prawej strony z przodu plakietka drużyny. Przy tej okazji pragnę serdecznie podziękować 

wójtowi Gminy Mucharz Panu Wacławowi Wądolnemu oraz Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za nieocenioną pomoc w zakupie kurtek. 
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2. Uchwały 

Uchwałą Rady Drużyny dopuszczam do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego druhny: 

 

Małusecka Sabina 

Bednarczyk Monika 

Glanowska Monika 

 

Życzę druhnom, aby zawsze kierowały się prawem harcerskim i aby można było 

polegać na Was jak na Zawiszy. 

 

3. Na wniosek Rady Drużyny otwieram próbę na stopień pionierki druhnom: 

 

Małusecka Sabina 

Bednarczyk Monika 

Glanowska Monika 

 

 

 

Czuwaj! 

drużynowy hm. Robert Kadela 


