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Rozkaz L. 1/2017/17 

 

1. Zarządzenia i informacje 
1.1. Zarządzenia 

1.1.1. Zatwierdzam następujące dokumenty Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich, dostosowane do 
nowego Systemu Stopni Instruktorskich: 
- Reguamin i tryb pracy komisji 
- Karta informacyjna kandydata na stopień instruktorski 
- Wniosek o zmianę zadania w próbie na stopień instruktorski 
- Wniosek o zmianę zadań w próbie na stopień instruktorski 
- Wniosek o zmianę terminu zakończenia realizacji próby na stopień instruktorski 
- Wniosek o zmianę opiekuna próby na stopień instruktorski 
- Karta próby 
1.2. Informacje 
1.2.1. Informuję o uchwale komendy hufca nr 07/2016 z dnia 16.12.2016 r. w sprawie umorzenia 
zaliczek. Treść uchwały jest dostępna na stronie internetowej Hufca. 
1.2.2. Informuję o uchwale komendy hufca nr 01/2017 z dnia 02.01.2017r. w sprawie przyjęcia zasad 
zaliczania służby instruktorskiej w Hufcu ZHP Wrocław. Treść uchwały jest dostępna na stronie 
internetowej Hufca. 
1.2.3. Informuję o uchwale komendy hufca nr 02/2017 z dnia 02.01.2017r. w sprawie przyjęcia podziału 
kompetencji członków komendy. Treść uchwały dostępna będzie na stronie hufca w przeciągu 5 dni od 
daty wydania rozkazu. 
1.2.4. Informuję o uchwale komendy hufca nr 03/2017 z dnia 02.01.2017r. w sprawie wprowadzenia 

nowego systemu zatwierdzania biwaków. Treść uchwały dostępna będzie na stronie hufca w przeciągu 
5 dni od daty wydania rozkazu. 
1.2.5. Informuję i jednocześnie serdecznie gratuluję niżej wymienionym druhnom i druhom ukończenia z 

wynikiem poztywnym Kursu Przewodnikowskiego „Wielosztuka”: 
- dh. Adrianna Boczar – Hufiec Wrocław – wyróżnienie 
- dh Igor Ganowicz – Hufiec Konic – wyróżnienie 
- dh Kamil Hoba – Hufiec Opole – wyróżnienie 
- dh. Kamila Meszko – Hufiec Opole – wyróżnienie 
- dh. Kamila Bizacka – Hufiec Wrocław Wschód 
- dh. Małgorzata Błaszczyk – Hufiec Wrocław Wschód 
- dh. Monika Chlipała – Hufiec Wałbrzych 
- dh Kornel Jarosz – Hufiec Oleśnica 
- dh Wojciech Kirkiewicz – Hufiec Oława 
- dh Dawid Kotecki – Hufiec Oleśnica 
- dh. Karolina Lizunova – Hufiec Wrocław Wschód 
- dh Bartłomiej Nowak – Hufiec Oława 



- dh Krzysztof Ostryżniuk – Hufiec Wrocław 
- dh Jonatan Sroka – Hufiec Głogów 
- dh Adam Worobiec – Hufiec Wrocław 

2. Hufiec 
2.2. Mianowania w komendzie hufca 
2.2.1. Mianuję pwd. Dawida Brojaka członkiem Zespołu Programowego hufca 
2.2.2. Mianuję pwd. Macieja Sawickiego i pwd. Macieja Ubasa zastępcami szefa Zespołu Informacji i 
Promocji hufca. 
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów 
2.3.1. Powołuję z dniem 1 grudnia 2016 r. Komendę Zlotu Hufca ZHP Wrocław w składzie: 
- phm. Maciej Gralak – komendant 
- pwd. Agata Kubiś – zastępczyni komendanta 
- phm. Magdalena Ucinek – szefowa biura 
- phm. Jakub Ostrowski – skarbnik zlotu 
- pwd. Jakub Wojna – szef służby kwatermistrzowskiej 
- pwd. Maciej Ubas – szef promocji zlotu 
- pwd. Dawid Brojak – szef programu zlotu 
2.3.2. Rozwiązuję komendę Kursu Przewodnikowskiego „Wielosztuka” w składzie: 

- phm. Tomasz Dobrzański – Komendnant Kursu 
- phm. Dominika Dobrzańska – Zastępczyni Komendanta ds. Programowych 
- phm. Agnieszka Fortuna 
- pwd. Karolina Dukiel 
- pwd. Piotr Łopaciński 
- pwd. Piotr Kryjom 
- pwd. Emilia Maliszak 
- dh. Julia Jeleń 

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody 
12.1. Udzielam pochwały za zorganizowanie wydarzeń z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości następującym druhnom i druhom: 
- phm. Jakub Ostrowski 
- pwd. Aleksandra Brzezicka 
- pwd. Piotr Łopaciński 
- pwd. Barbara Tchorowska 
12.2. Udzielam pochwały za zorganizowanie gry dla harcerzy starszych Hufca z okazji przekazania 

Betlejemskiego Światła Pokoju następującym druhom i druhnie: 
- phm. Tomasz Dobrzański 
- pwd. Piotr Łopaciński 
- pwd. Emilia Maliszak 
12.3. Udzielam pochwały za sprzątnięcie i wykonanie prac naprawczych w siedzibie Hufca zespołowi 

kwatermistrzowskiemu. 
12.4. Serdecznie dziękuję KI „Rebelia” za przedstawienie raportu z realizacji zadań w ramach hufcowej 

Kampanii Bohater. Jednocześnie zachęcam pozostałe środowiska do ich dostarczania lub informowania 
o ich publikacji w formie elektronicznej 
12.5. Serdecznie dziękuję za organizację i przeprowadzenie warsztatów artystycznych z okazji 

przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju następującym druhnom i druhowi: 
- phm. Agnieszka Surma 
- pwd. Joanna Wieruszewska 
- pwd. Jakub Wolski 
12.6. Serdecznie dziękuję niżej wymienionym druhnom, druhnie i środowiskom za przekazanie 

Betlejemskiego Światła Pokoju organom administacji, parafiom oraz innym organizacjom: 
- phm. Jakub Ostrowski 
- pwd. Aleksandra Polus 
- pwd. Maciej Sawicki 
- pwd. Jakub Wojna 
- dh. Zuzanna Bielak 
- dh. Marika Wach 
- dh Wojciech Wiśniewski  



- 50 Wrocławska Drużyna Starszoharcerska „Twierdza” 
12.7. Serdecznie dziękuję za organizację i przeprowadzenie hufcowej wigilii instruktorskiej pwd. 
Aleksandrze Brzezickiej 
12.8. Serdecznie dziękuję i udzielam pochwały za zorganizowanie i przeprowadzenie kursu 

przewodnikowskiego „Wielosztuka” kadrze kursu w składzie: 
- phm. Tomasz Dobrzański – Komendnant Kursu 
- phm. Dominika Dobrzańska – Zastępczyni Komendanta ds. Programowych 
- phm. Agnieszka Fortuna 
- pwd. Karolina Dukiel 
- pwd. Piotr Łopaciński 
- pwd. Piotr Kryjom 
- pwd. Emilia Maliszak 
- dh. Julia Jeleń 

13. Inne 
13.1. Serdecznie gratuluję uzyskania pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w turnieju wiedzy 
patriotycznej patrolom poniższych środowisk: 
- Drużyna Reprezentacyjna Hufca ZHP Wrocław – pierwsze miejsce 
- Wrocławski Grunwaldzki Szczep Harcerski „11” – drugie miejscie 
- 63 Wrocławska Drużyna Harcerek „Sulimki” 
13.2. Serdecznie gratuluję uzyskania pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca we wrocławskim 
harcbiegu, organizowanym z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości następującym 
druhnom i druhom: 
- pwd. Artur Wojtaszek – pierwsze miejsce 
- phm. Zbigniew Skupiński – drugie miejsce 
- dh Maciej Świderski – trzecie miejsce 
13.3. Serdecznie gratuluję uzyskania pierwszego miejsca w grze z okazji przekazania Betlejemskiego 

Światła Pokoju 50 Wrocławskiej Drużynie Starszoharcerskiej „Twierdza” 
 
 

 
 

Czuwaj! 
 

hm. Łukasz Dudkiewicz 


