Wroc aw, 21 maja 2013 r.
Zwi zek Harcerstwa Polskiego
Chor giew Dolno ska
Pe nomocnik ds. Hufca Wroc aw

Rozkaz L. 5 / 2013

1. Zarz dzenia i informacje
1.1. Zarz dzenia
W zwi zku ze mierci harcmistrzyni Krystyny Kotapskiej by ej Komendantki Hufca ZHP Wroc aw –
Fabryczna og aszam trzydniow
ob we wszystkich jednostkach Hufca Wroc aw.
Druhna Krystyna by a nauczycielk historii i wieloletnim dyrektorem szko y. Swoj s
instruktorsk podj a w roku 1970 w Hufcu ZHP Wroc aw – Fabryczna. Prowadzi a dru yn
harcersk , a nast pnie szczep harcerski. Od listopada 1978 roku do grudnia 1984 roku wchodzi a w
sk ad Rady i Komendy Hufca pe ni c funkcje: od listopada 1978 do 31.10.1982 zast pcy, a od
31.10.1982 do 1.03.1984 komendanta hufca. Za swoja dzia alno harcersk odznaczona zosta a
krzy em „Za zas ugi dla ZHP”. By a lubiana przez swoich wychowanków i ceniona przez
prze onych.
1.2. Informacje
1.2.1. Zgodnie ze Statutem ZHP i Ordynacj Wyborcz og aszam list uzupe niaj
uczestników zbiórki
wyborczej z g osem decyduj cym:
pwd
phm
pwd
hm
hm
pwd
phm
pwd
phm
pwd
phm
hm
pwd

Frankowski
Gil
Kania
Kie bus
Kosiek
Kozdra ska
Krygicz
Ku micki
M ci ska
Mitkowski
Surma
urowska
urowska

Tomasz
Bogus aw
Mariusz
Roman
Andrzej
Anna
Anna
Micha
Beta
Micha
Agnieszka
Izabela
Joanna

dru ynowy
KW
instruktor KCh
dru ynowy
komendant HS „Nysa”
dru ynowa
cz onek HKR
cz onek HKR
przewodnicz ca HKR
dru ynowy
dru ynowa
komendantka szczepu
dru ynowa

2. Hufiec
2.1.
Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam na w asn pro
phm. Tomasza Sikor z pe nienia funkcji Przewodnicz cego Kapitu y
Stopni W drowniczych. Dzi kuj druhowi Tomaszowi za zaanga owanie we wspieraniu rozwoju
drowników naszego hufca i ycz satysfakcji w dalszej s bie instruktorskiej.
2.3.
Powo anie i rozwi zanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. W zwi zku z zako czeniem realizacji zada rozwi zuj Sztab III Ogólnopolskiego Festiwalu
Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Bumerang” w sk adzie:
hm. Jaros aw Zió kowski - Komendant Festiwalu
phm. Kamil Doma ski - Zast pca Komendanta Festiwalu
hm. Marek Stochmia ek
hm. Ma gorzata Zió kowska
dh. Maciej Syrek
3. Dru yny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Na wniosek dru ynowej phm. Joanny Krzy osiak zmieniam nazw dru yny 78 WDS „Pojutrze” na
78 Wroc awska Dru yna W drownicza „Pojutrze” ze wzgl du na wiek cz onków dru yny.

3.2.2. Na wniosek Komendantki WSH „Przecieramy Szlak” phm. Magdaleny Wiktorskiej-Chojcan z
dniem 11 kwietnia 2012 zamykam okres próbny z wynikiem negatywnym 11.8 WDW „Or a Cie ”
3.2.3. Zamykam okres próbny i z dniem 10 kwietnia 2013 przyjmuj w poczet dru yn hufca dru yn
starszoharcersk i nadaj jej numer 89 oraz nazw „W drog ”
3.2.4. Na wniosek komendantki WSH „Przecieramy Szlak” phm. Magdaleny Wiktorskiej-Chojcan z dniem
16 kwietnia 2013 dziel 11.8 WGZ „Szalone Dzieciaki” na 2 osobne gromady:
1) 11.8 WGZ „Szalone Dzieciaki” – gromada dzia aj ca przy Szkole Podstawowej nr 118
2) 11.87 WGZ „Smyki” – gromada dzia aj ca przy Szkole Podstawowej nr 37
3.3. Zwolnienia i mianowania dru ynowych
3.3.1. Zwalniam phm. Monik Ko odziej z funkcji szefa Harcerskiej Grupy Ratowniczej „Starówka”.
Dzi kuj Druhnie za s
i ycz dalszych sukcesów w yciu prywatnym i zawodowym.
3.3.2. Mianuj phm. Sebastiana Jeziorskiego szefem Harcerskiej Grupy Ratowniczej „Starówka”
3.3.3. Na wniosek Komendantki WSH „Przecieramy Szlak” phm. Magdaleny Wiktorskiej-Chojcan z
dniem 11 kwietnia 2012 zwalniam z funkcji dru ynowego próbnej 11.8 WDW „Or a Cie ” w. Miko aja
Holaka.
3.3.4. Zwalniam phm. Dorot Jarem z funkcji dru ynowej 11 WGGZ „Elfy z Cienistej Doliny”. Dzi kuj
Druhnie za s
i ycz dalszych sukcesów w yciu prywatnym i zawodowym.
3.3.5. Mianuj dh Klaudi Mazurek pe ni
obowi zki dru ynowej 11 WGGZ „Elfy z Cienistej Doliny”.
Opiekun dru yny phm. Dorota Jarema
3.3.6. Zwalniam phm. Rafa a Rumianowskiego z funkcji dru ynowego próbnej Wroc awskiej Dru yny
Starszoharcerskiej dzia aj cej przy HK „Wroc awskie Orl ta”
3.3.7. Mianuj pwd. Izabel Szwejkowsk dru ynow próbnej Wroc awskiej Dru yny Starszoharcerskiej
dzia aj cej przy HK „Wroc awskie Orl ta”
3.3.8. Mianuj dh. Magdalen Dud pe ni
obowi zki dru ynowej 11.87 WGZ „Smyki” dzia aj cej w
ramach WSH „Przecieramy Szlak”
5. Szczepy, zwi zki dru yn
5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i zwi zkach dru yn
5.3.1.Na wniosek Komendanta WZD „Stanica” hm. Adama Dacko zwalniam z funkcji cz onka Komendy
WZD „Stanica” nast puj cych druhów:
phm. Benedykt By
phm. Grzegorz Bakuli ski
Pawe Reymont
Dzi kuj Druhom za s
i ycz dalszych sukcesów w yciu instruktorskim, prywatnym i zawodowym.
7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamkni cia próby na stopie przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 18.03.2013 zamykam prób , przyznaj stopie
przewodniczki/przewodnika i dopuszczam do z enia Zobowi zania Instruktorskiego nast puj ce
druhny i druhów:
Jakub Wolski - opiekun próby hm. Aldona Bi kowska
Sylwia Klimowicz - opiekun próby phm. Dorota Jarema
Patrycja Kamaszuk - opiekun próby phm. Dorota Jarema
Katarzyna Korona - opiekun próby phm. Dorota Jarema
Klaudia Mazurek - opiekun próby phm. Dorota Jarema
Karolina Buczaniewicz - opiekun próby phm. Irena Do yk
7.1.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 22.04.2013 zamykam prób , przyznaj stopie
przewodniczki/przewodnika i dopuszczam do z enia Zobowi zania Instruktorskiego nast puj ce
druhny i druhów:
Miko aj Holak - opiekun próby hm. Jaros aw Zió kowski
Magda Gorczyca - opiekun próby hm. Katarzyna Lenk
Anna Wieraszko - opiekun próby hm. Jaros aw Zió kowski
Konrad Krakowiak - opiekun próby phm. Benedykt By
7.1.3. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 20.05.2013 zamykam prób , przyznaj stopie
przewodniczki i dopuszczam do z enia Zobowi zania Instruktorskiego druhn Karolin Dukiel opiekun próby Grzegorz Samorek
7.2. Otwarcie próby na stopie przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 22.04.2013 otwieram prób na stopie
przewodniczki/przewodnika nast puj cym druhnom i druhom:

Maciej Syrek - opiekun próby phm. Marta Bajrakowska-Syrek
Martyna Trzaska - opiekun próby phm. Nikola Rymaszewska
Iwona Lubryka - opiekun próby hm. Ma gorzata Zió kowska
7.3. Zamkni cie próby na stopie podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 22.04.2013 zamykam prób i przyznaj stopie
podharcmistrzyni pwd. Martynie Ogrodnik
7.4. Otwarcie próby na stopie podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 22.04.2013 otwieram prób na stopie
podharcmistrza pwd. Miros awowi Bi kowskiemu - opiekun próby hm. Marek Stochmia ek
7.4.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 22.04.2013 otwieram prób na stopie
podharcmistrzyni/podharcmistrza nast puj cym druhnom i druhom:
pwd. Micha Kowalczyk - opiekun próby hm. Ma gorzata Zió kowska
pwd. Joanna Huzar - opiekun próby phm. Anna Narloch
12. Pochwa y, wyró nienia, nagrody
12.1. Udzielam pochwa y za wzorowe przygotowanie i przeprowadzenie III Ogólnopolskiego Festiwalu
Piosenki Harcerskiej i Turystycznej "Bumerang” nast puj cym druhnom i druhom:
hm. Marek Stochmia ek
hm. Ma gorzata Zió kowska
hm. Jaros aw Zió kowski
phm. S awomir Berna
phm. Filip Chojcan
phm. Kamil Doma ski
phm. Magdalena Wiktorska-Chojcan
pwd. Tomasz Frankowski
pwd. Micha Kowalczyk
pwd. Micha Kruk
pwd. Patryk Ogonowski
pwd. Piotr Wieczorek
dh. Maciej Syrek.
12.2. Dzi kuj za pomoc przy realizacji III Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej
"Bumerang” nast puj cym druhnom i druhom:
sam. Magdalena Biernat - WSH "Przecieramy Szlak"
sam. Maja Kogut - 15.15 DSH "Zadyma"
odkr. Patryk Kocik - WSH "Przecieramy Szlak"
trop. And elika Krajewska - 78 DSH "Pojutrze"
trop. Monika Kujawska - 15.15 DSH "Zadyma"
trop. Karolina Pancewicz - 15.15 DSH "Zadyma"
wyw. Bart omiej Zió kowski - WSH "Przecieramy Szlak"
dh. Kinga Fielek - 15.15 DSH "Zadyma"
dh. Magdalena Urbanek - WSH "Przecieramy Szlak"
oraz Zespo owi Promocji i Informacji Chor gwi Dolno skiej za obs ug medialn festiwalu.
12.3. Udzielam pochwa y za godne reprezentowanie Hufca podczas uroczysto ci w dniach 2 i 3 maja
2013 nast puj cym rodowiskom:
108 WDS „Czerwonych Beretów”
54 WGZ „Legolandia”
55 WDH „Wawer”
dh Maciejowi Dmyszewiczowi
13. Inne
13.1. Przyznaje odznak “Ratownik ZHP” druhowi
Pawe Ryterski
14. Sprostowania
14.1. Informuj , e w rozkazie L. 3/2012 z dnia 27.02.2012 w punkcie 7.3.1. b dnie wpisano form
stopnia. By o: podharcmistrzyni, powinno by : podharcmistrza.

14.2. Informuj , e w rozkazie L. 1/2012 z dnia 20.02.2012 w punkcie 7.3.1. b dnie wpisano form
nazwiska. By o: phm. Magdalenie Wiktorska-Chojcan, powinno by : phm. Magdalenie WiktorskiejChojcan.

Czuwaj!
hm. Zbigniew Warzy ski

