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Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Zduńska Wola
Rozkaz L. 7/2012
„Sukces oznacza robienie zwykłych rzeczy- niezwykle dobrze”
Zuchy harcerze i instruktorzy witam Was na apelu inaugurującym nowy
rok harcerski.
Minęło lato, wakacje, obozy czas stanąć do nowej pracy harcerskiej, nowych
zadań, wyzwań, prób. Bieżący rok przynosi nam kilka propozycji programach,
które pomogą nam uatrakcyjnić życie harcerskie. Są to projekty „Czas na
partnerstwo”, „Ponad granicami”, „Kuźnia sukcesu”. Liczę, że każdy znajdzie
coś dla siebie i w efektowny sposób będziemy mogli podsumować nasza pracę
na obozie hufca w jakimś interesującym miejscu.

2. Hufiec
2.1.

Zwolnienia w komendzie hufca

2.1.1. Zwalniam pwd. Karolinę Filipczak z funkcji namiestnika harcerskiego z
dniem 22.09.2012rr. Serdecznie dziękuję za pełnienie funkcji namiestnika i
życzę dalszych sukcesów w służbie instruktorskiej.
2.1.2. Zwalniam pwd. Ewelinę Gogulską z funkcji namiestnika zuchowego z
dniem 22.09.2012r. Serdecznie dziękuję za pełnienie funkcji namiestnika i życzę
dalszych sukcesów w służbie instruktorskiej
2.2.

Mianowania w komendzie hufca

2.2.1. Mianuję pwd. Kamila Kaczmarka namiestnikiem harcerskim z dniem
22.09.2012.r.

2.2.2.

Mianuję pwd. Annę Sobieraj namiestnikiem zuchowym z dniem

22.09.2012r
Życzę Wam dużo zapału i satysfakcji z podjętej pracy instruktorskiej.
3. Drużyny
3.2. Powołuję 101 DW Kruki w poczet drużyn hufca.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1 Zwalniam z funkcji drużynowej

55 WDHS ”Niezatapialni”

dh Paulinę

Ciepłoch.
3.3.2. Zwalniam z funkcji drużynowej 56 DH „Wodołazy” dh Monikę Raczyńską.
Dziękuję druhnom za dotychczasową działalność harcerska i życzę dalszych
sukcesów w życiu harcerskim i osobistym.
3.3.3.Mianuję dh. Weronką Pokorę drużynową 55 WDHS ”Niezatapialni”
3.3.4. Mianuję dh. Anetę Glinkowską drużynową 56 DH „Wodołazy”
3.3.5. Mianuję pwd. Kamila Kaczmarka drużynowym 101 DW „Kruki”
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Udzielam pochwały 67 DH „Kormorany” za wystawienie delegacji podczas
uroczystości obchodów 73 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.
12.2.Udzielam pochwały 67 DH „Kormorany”, 72 DH „Horyzont” 101 DW
”Kruki” za wystawienie delegacji na miejskie obchody „Dnia Sybiraka”.
12.3. Przyznaję nagrodę instruktorska dh. Magdalenie Maciejewskiej.
12.4. Przyznaję nagrodę instruktorską pwd. Kamilowi Kaczmarkowi.

Czuwaj!
/-/ phm. Arkadiusz Rybacki

