Wroc aw, 31 stycznia 2013 r.
Zwi zek Harcerstwa Polskiego
Chor giew Dolno ska
Komendant Hufca Wroc aw

Rozkaz L. 1 / 2013

2. Hufiec
2.3. Powo anie i rozwi zanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powo uj z dniem 03 stycznia 2013 r. Komend Kursu Przewodnikowskiego „Nawigator” i
powo uj w jej sk ad nast puj ce druhny i druhów:
hm. Anna Binkowska - komendantka kursu
hm. Katarzyna Lenk
phm. Irena Do yk
phm. Olga Dudkiewicz
pwd. Dominika Czarkowska
pwd. Piotr opaci ski
sam. Emilia Maliszak
2.3.1. Powo uj z dniem 25 stycznia 2013 r. Sztab III Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej i
Turystycznej „Bumerang” i powo uj w jego sk ad nast puj ce druhny i druhów:
hm. Jaros aw Zió kowski - Komendant Festiwalu
phm. Kamil Doma ski - Zast pca Komendanta Festiwalu
hm. Marek Stochmia ek
hm. Ma gorzata Zió kowska
Maciej Syrek
2.4. Zmiany organizacyjne
2.4.1. Na wniosek Przewodnicz cej Zespo u Zagranicznego Hufca z dniem 10 grudnia 2012r nadaj
zespo owi nazw „Swing”. W pe nym brzmieniu - Zespó Zagraniczny Hufca ZHP Wroc aw „Swing”
3. Dru yny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Zamykam okres próbny i przyjmuj w poczet dru yn hufca z dniem 20 grudnia 2012r Wroc awsk
Wodn Dru yn Harcerek dzia aj
w ramach Wroc awskiego Zwi zku Dru yn „Stanica” i nadaj jej
numer 39 i nazw „Wichura”
3.2.2. Na wniosek Komendantki WSH „Rancho” hm. Izabeli urowskiej oraz dru ynowej próbnej
Wroc awskiej Wodnej Dru yny Harcerskiej Bo eny Gil cofam decyzj z rozkazu L.12/2012 z dn.
26.11.2012 o po czeniu dwóch dru yn. Jednocze nie z dniem 10 grudnia 2012r zamykam okres
próbny przyjmuj w poczet dru yn hufca Wroc awsk Wodn Dru yn Harcersk i nadaj jej numer
12 oraz nazw „Vento”
3.2.3. Na wniosek dru ynowego z dniem 20 grudnia 2012r rozwi zuj 3 Wroc awsk Dru yn
Starszoharcersk „Zielony P omie ”.
3.3. Zwolnienia i mianowania dru ynowych
3.3.1. Zwalniam na w asn pro
pwd. Miros awa Bi kowskiego z funkcji dru ynowego 3 Wroc awskiej
Dru yny Starszoharcerskiej „Zielony P omie ” Dzi kuj druhowi za w ony trud i ycz sukcesów w
pracy instruktorskiej i yciu osobistym.
3.3.2. Zwalniam z dniem 16 grudnia 2012r, na w asn pro
, phm. Iren Do yk z funkcji dru ynowej 5
Wroc awskiej Wodnej Dru yny Harcerek dzia aj cej w ramach Wroc awskiego Zwi zku Dru yn
„Stanica”. Dzi kuj druhnie za w ony trud i ycz sukcesów w pracy instruktorskiej i yciu
osobistym.
3.3.2. Mianuj pwd. Paulin Wróblewsk dru ynow 39 Wroc awskiej Wodnej Dru yny Harcerek
„Wichura” dzia aj cej w ramach Wroc awskiego Zwi zku Dru yn „Stanica”
3.3.3. Mianuj z dniem 10 grudnia 2012r dh Bo en Gil pe ni
obowi zki dru ynowej 12 Wroc awskiej
Wodnej Dru yny Harcerskiej „Vento”
3.3.11. Mianuj z dniem 16 grudnia 2012r pwd. Joann Huzar dru ynow 5 Wroc awskiej Wodnej
Dru yny Harcerek dzia aj cej w ramach Wroc awskiego Zwi zku Dru yn „Stanica”

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
6.1.1. Mianuj komendantem HAZ nast puj ce druhny i druhów:
1) hm. Mari Lubryk – zimowisko WSH „Korzenie” w miejscowo ci Zakopane w terminie 0309.02.2013
2) phm. Iren Do yk – biwak zimowy WZD „Stanica” w miejscowo ci Z oty Stok w terminie 0610.02.2013
7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamkni cia próby na stopie przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 17 grudnia 2012 zamykam prób , przyznaj
stopie przewodnika i dopuszczam do z enia Zobowi zania Instruktorskiego druha:
Wojciech Pospolita
7.1.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 17 grudnia 2012 w zwi zku z rezygnacj z
cz onkowstwa w ZHP zamykam prób z wynikiem negatywnym druhnie:
Magdalena Góra
7.2. Otwarcie próby na stopie przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 21 stycznia 2013 otwieram prób na stopie
przewodniczki nast puj cym druhnom:
Katarzyna Kurdziel - opiekun próby phm. Joanna Krzy osiak
7.3. Przyj cie w poczet instruktorów
7.3.1. Z dniem 16.11.2012 przyjmuj w poczet instruktorów ZHP nast puj cych druhów:
pwd. Tomasz Frankowski
pwd. Micha Kruk
7.3.2. Z dniem 10.12.2012 przyjmuj w poczet instruktorów ZHP nast puj cych druhów:
pwd. S awomir Obara
8. Zaliczanie s by instruktorskiej
8.1 Zaliczam s
instruktorsk za rok 2011/2012 nast puj cym druhnom i druhom:
phm. Jakub Kunert
pwd. Zofia Szynal
pwd. Katarzyna Rodze
12. Pochwa y, wyró nienia, nagrody
12.1. Udzielam pochwa y i serdecznie dzi kuj uporz dkowanie pokoju instruktorskiego, powieszenie
sztandarów oraz zmontowanie szafek nast puj cym druhnom i druhom z WSH „Tam i z powrotem”
Agata Maciejewska
Bart omiej Konieczny
Jakub Wojna
12.2. Udzielam pochwa y i serdecznie dzi kuj WSH „Korzenie” za przygotowanie spotkania wigilijnego
instruktorów hufca Wroc aw i jase ek.
12.3. Serdecznie dzi kuj za ubranie choinki naszym wolontariuszkom:
Stefanie Grzeschik
Ceyda Demir
12.4. Udzielam pochwa y i serdecznie dzi kuj za pomoc w przygotowaniach do Wigilii i B P
nast puj cym druhnom i druhom
phm. Irena Do yk - pomoc w sprz taniu hufca i przygotowaniach
phm. Grzegorz Grodzicki - zakup i przywiezienie choinki i lampionów
12.5. Udzielam pochwa y i serdecznie dzi kuj za wspó organizowanie uroczysto ci przekazania
Betlejemskiego wiat a Pokoju w Ko ciele Garnizonowym nast puj cym rodowiskom:
WSH „Korzenie”
108 WDS „Czerwonych Beretów”
47 WDHiHL „Ignis”
12.6. Udzielam pochwa y i serdecznie dzi kuj dh. Annie Jasi skiej za przygotowanie hufca i
pocz stunku podczas rekrutacji instruktorów w ramach projektu „Youth - Global Awarness and
Voluntary Service”

14. Sprostowania
14.1. Informuj , e w rozkazie L. 12/2012 z dnia 26.11.2012 w punkcie 9 omy kowo wpisano nazwiska
osób, które w okresie, za który jest zaliczana s ba instruktorska nie posiada y jeszcze takiego
prawa, dlatego nie powinni tam by . S to:
Joanna urowska - nie posiada jeszcze stopnia instruktorskiego
pwd. Patryk Ogonowski - nie by cz onkiem ZHP
14.2. Informuj , e w rozkazie L.12/2012 z dnia 26.11.2012 w punkcie 3.3.6 i w punkcie 3.3.13
omy kowo wpisano nazw dru yny. By o: 15.20 Wroc awska Dru yna harcerska „Enklawa”, a
powinno by : 15.15 Wroc awska Dru yna Starszoharcerska „Zadyma”
14.3. Informuj , e w rozkazie L.12/2012 z dnia 26.11.2012 w punkcie 3.3.16 pomini to cz
informacji.
By o: „Na wniosek Komendantki WSH „Przecieramy Szlak” zmieniam opiekuna dru yny 11.8 WDHS
„Feropako” z dh. Ewy Dzi cio owskiej na phm. Filipa Chojcana”, a powinno by „Na wniosek
Komendantki WSH „Przecieramy Szlak” zmieniam z dniem 23 pa dziernika 2012 opiekuna dru yny
11.8 WDHS „Feropako” z dh. Ewy Dzi cio owskiej na phm. Filipa Chojcana”.
14.4. Informuj , e po dyskusji z z-c Komendantki WSH „Przecieramy Szlak” hm. Jaros awem
Zió kowskim anuluj nagan udzielon w punkcie 11.1 w cz ci dot. 11.8 WDS „Feropako”.
Pozosta e cz ci pozostaj w mocy.

Czuwaj!
/-/ phm. Marcin Skocz

