Wroc aw, 23 pa dziernika 2013 r.
Zwi zek Harcerstwa Polskiego
Chor giew Dolno ska
Pe nomocnik ds. Hufca Wroc aw

Rozkaz L. 13 / 2013

2. Hufiec
2.1.
Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam phm. Marcina Miko ajczyka z funkcji Komendanta Harcerskiej Bazy Obozowej
„Krzeczków” z dniem 22.10.2013
2.2.
Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuj phm. Iren Do yk szefem Zespo u Programowego z dniem 17.10.2013r.
2.2.2. Mianuj z dniem 17.10.2013 nast puj ce druhny i druhów instruktorami Zespo u Programowego:
phm. Kamil Doma ski
pwd. Magda Gorczyca
pwd. Konrad Krakowiak
hm. Katarzyna Lenk
pwd. Paulina Ma lanka
pwd. Micha Mitkowski
phm. Katarzyna Rodze
pwd. Barbara Rus
3. Dru yny
3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów
3.1.1. Z dniem 1.10.2013 nadaj 17 WWDH „Bandana” dzia aj cej w ramach WZD Stanica miano
dru yny specjalno ciowej o specjalno ci wodnej i eglarskiej.
3.1.2. Z dniem 1.10.2013 nadaj 5 WWDH dzia aj cej w ramach WZD Stanica miano dru yny
specjalno ciowej o specjalno ci wodnej i eglarskiej.
3.1.3. Z dniem 1.10.2013 nadaj 15 WDW „Zielone Berety” miano dru yny specjalno ciowej o
specjalno ci obronnej
3.1.3. Z dniem 1.10.2013 nadaj 108 WDS „Czerwonych Beretów” miano dru yny specjalno ciowej o
specjalno ci obronnej
3.1.2. Z dniem 1.10.2013 otwieram kampani bohater 17 WWDH „Bandana”. Dru yna zdobywa imi
kapitana Roalda Amundsena
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Na wniosek dru ynowego i dru yny zamykam z wynikiem negatywnym okres próbny i rozwi zuj
Wroc awsk Dru yn W drownicz dzia aj
w ramach HOW „Rancho”
3.2.1. Powo uj 38 WDH „Eter” w sk ad WZD „Stanica”
3.3. Zwolnienia i mianowania dru ynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji dru ynowego Wroc awskiej Dru yny W drowniczej dh Rados awa Kodzika.
3.3.2. Zwalniam phm. Bogn Ja owieck z funkcji dru ynowej 32 Wroc awskiej Dru yny Harcerskiej
„Amistad”. Dzi kuj Druhnie za s
i ycz dalszych sukcesów w yciu prywatnym i zawodowym.
3.3.2. Zwalniam phm. Filipa Chojcana z funkcji dru ynowego 11.8 WDH „Poszukiwaczki przygód”. Dzi kuj
Druhowi za s
i ycz dalszych sukcesów w yciu prywatnym i zawodowym.
3.3.3. Mianuj dh Paw a Ryterskiego pe ni cym obowi zki dru ynowego 32 Wroc awskiej Dru yny
Harcerskiej „Amistad”. Opiekunem dru yny do czasu uzyskania pe noletnio ci przez dh Paw a b dzie
pwd. Samanta Paluszy ska
3.3.3. Mianuj pwd. Ann Wieraszko dru ynow 11.8 WDH „Poszukiwaczki przygód”.
4. Kr gi
4.2. Powo ania i rozwi zania kr gów
4.2.1. Powo uj z dniem 25.09.2013 Kr g Instruktorski przy WSH „
Mejer
4.3. Zwolnienia i mianowania w kr gach

anie” im. hm. Krystyny Weyde-

4.3.1. Zatwierdzam wybór i mianuj z dniem 25.09.2013 hm. Krystyn Kijewsk na funkcj
przewodnicz cej Kr gu Instruktorskiego dzia aj cego przy WSH „
anie” im. hm. Krystyny WeydeMejer
5. Szczepy, zwi zki dru yn
5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i zwi zkach dru yn
5.3.1. Z dniem 1.09.2013 zwalniam phm. Bogn Ja owieck z funkcji komendantki Wroc awskiego Szczepu
Harcerskiego „Tam i z powrotem”. Dzi kuj Druhnie za s
i ycz dalszych sukcesów w yciu
prywatnym i zawodowym.
5.3.2. Z dniem 1.09.2013 mianuj phm. Martyn Ogrodnik komendantk Wroc awskiego Szczepu
Harcerskiego „Tam i z powrotem”.
5.3.3. Mianuj hm. Wojciecha Dacko kwatermistrzem WZD „Stanica”
5.3.4. Mianuj phm. Irena Do yk - cz onek Komendy WZD „Stanica”
7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamkni cia próby na stopie przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 21.10.2013 zamykam prób , przyznaj stopie
przewodnika i dopuszczam do z enia Zobowi zania Instruktorskiego druhn Joann
urowsk\a opiekun próby hm. Halina uczak
7.5. Przyj cie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 16 sierpnia 2013 przyjmuj przewodniczk Ann Wieraszko w poczet instruktorów ZHP.
7.5.2. Z dniem 16 sierpnia 2013 przyjmuj przewodnika Miko aja Holaka w poczet instruktorów ZHP.

Czuwaj!
/-/ hm. Zbigniew Warzy ski

