Wrocław, 25 maja 2014 r.
Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska
Komendant Hufca Wrocław

Rozkaz L7/ 2014

Druhny i Druhowie !
Stajemy dzisiaj na polanie malowniczej Sosnówki. Apelem kończymy harcerskie spotkanie
jakim był Zlot Hufca ZHP Wrocław. Mam nadzieję, że pomimo zmiennej pogody przeżyliście
niezapomniane chwile i poznaliście nowych przyjaciół. W zlocie uczestniczyło ponad 300 zuchów,
harcerzy, wędrowników i instruktorów naszego Hufca. Serdecznie dziękuję za Waszą obecność.
Jest z nami wiele osób, bez których Zlot nie mógłby się odbyć, których pomoc i zaangażowanie jest
nieocenione. Pozwólcie ,że tym momencie podziękuję im w moim jak i Waszym imieniu
Ministerstwu Obrony Narodowej za współfinansowanie naszego Zlotu, umożliwiając realizację programu.
Panu Jerzemu Michalakowi Wicemarszałkowi Województwa Dolnośląskiego, za objęcie patronatem
honorowym naszego Zlotu.
Komendzie Zlotu za podjęcie i wzorową realizację wyzwania, jakim był ten Zlot.
Dziękuję również Komendantom Tras oraz kadrze programowej, na której spoczywał bezpośredni trud i
odpowiedzialność za przygotowanie i prowadzenie zajęć.
Korzystając z okazji, że jesteśmy w tak licznym gronie chciałabym wyróżnić za wzorową pracę
śródroczną na poziomie Hufca, następujące druhny i druhów:
- hm. Annę Binkowską
- hm. Aldonę Bińkowską
- hm. Marię Lubrykę
- hm. Marka Stochmiałka
- hm. Małgorzatę Ziółkowską
- hm. Jarosława Ziółkowskiego
- hm. Izabelę Żurowską
- phm. Martę Bajrakowską-Syrek
- phm. Sławomira Bernasia
- phm. Dominikę Czarkowską
- phm. Łukasza Dudkiewicza
- phm. Olgę Dudkiewicz
- phm. Annę Krygicz
- phm. Joannę Krzyżosiak
- phm. Bartosza Mońkę
- phm. Joannę Polańską
- phm. Katarzynę Rodzeń
- pwd. Karolinę Dukiel
- pwd. Madgę Gorczycę
- pwd. Michała Kowalczyka
- pwd. Piotra Kryjoma
- pwd. Piotra Łopacińskiego
- pwd. Jakuba Ostrowskiego
- Emilię Maliszak
- Macieja Syrka
- Magdalenę Ucinek

Życzę wszystkim uczestnikom Zlotu szczęśliwego i bezpiecznego powrotu do swoich
domów, słonecznych dni i jak najmniejszej ilości komarów na wyjazd i obozach harcerskich.
Hufiec
2.1.
Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam hm. Grzegorza Samorka z funkcji namiestnika wędrowniczego z dniem 22 maja 2014r.
Serdecznie dziękuję za pełnienie funkcji namiestnika i życzę dalszych sukcesów w służbie
instruktorskiej.
2.2.
Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję pwd. Barbarę Rus namiestniczką harcerską z dniem 22 maja 2014r.
2.2.2. Mianuję phm. Bartosza Mońkę namiestnikiem wędrowniczym z dniem 22 maja 2014r.
2.3.
Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1 W związku z zakończeniem realizacji zadań rozwiązuję Komendę IV Ogólnopolskiego Festiwalu
Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Bumerang” w składzie:
- hm. Jarosław Ziółkowski - Komendant Festiwalu
- phm. Kamil Domański - Zastępca Komendanta Festiwalu
- hm. Marek Stochmiałek
- hm. Małgorzata Ziółkowska
- pwd. Michał Kowalczyk
- pwd. Piotr Wieczorek
- dh. Maciej Syrek
7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 19 maja 2014 zamykam próbę z wynikiem
negatywnym z powodu znacznego przekroczenia terminu realizacji próby następującym druhnom i
druhom:
- Agnieszce Wróblewskiej
- Aleksandrze Bandrowskiej
- Annie Blejzing
- Magdalenie Dudzie
- Marcinie Kumorowi
- Mateuszowi Świeckiemu
- Grzegorzowi Dąbrowskiemu
7.1.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 19 maja 2014 zamykam próbę na stopień
przewodniczki na własną prośbę z wynikiem negatywnym następującym druhnom :
- Kamili Safier
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 19.05.2014r. otwieram próbę na stopień
przewodniczki następującym druhnom:
- dh. Klaudii Grzyb, opiekun próby phm. Marta Bajrakowska-Syrek
7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 19.05.2014r. zamykam próbę i przyznaję stopień
podharcmistrzyni następującym druhom:
- pwd. Joannie Huzar – opiekun próby hm. Anna Narloch
7.3.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 19.05.2014r. zamykam próbę na stopień
podharcmistrzyni z wynikiem negatywnym z powodu rezygnacji z członkostwa w ZHP następującym
druhnom:
-pwd. Alicji Rogali
14. Sprostowania
14.1. Informuję, że w rozkazie L 6/2014 z dnia 13 maja 2014r. w punkcie 12.1 błędnie podano imię.
Było: Bartosz Ziółkowski, powinno być: Bartłomiej Ziółkowski
14.2 Informuję, że w rozkazie L 6/2014 z dnia 13 maja 2014r. w punkcie 12.1 błędnie podano imię.
Było: Elżbieta Kupiec, powinno być: hm. Elżbieta Kupiec

14.3 Informuję, że w rozkazie L 1/2014 z dnia 3 luty 2014r. w punkcie 12.1 błędnie podano imię. Było:
Joannie Kazior, powinno być: Magdalenie Kazior
14.4 Informuję, że w rozkazie L 1/2014 z dnia 3 luty 2014r. w punkcie 7.1.4. błędnie podano stopień.
Było: stopień przewodniczki a powinno być stopień podharmistrzyni dh pwd Monice Szymaniak.

Czuwaj!
/-/ phm. Beata Męcińska

