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ROZKAZ L 12 /2016
ZLOT HUFCA
DRUHNY I DRUHOWIE !
Kończymy Zlot naszego hufca, który okazał się bardzo dobrym,
wspólnym doświadczeniem harcerskiej, bolesławieckiej społeczności. Dru yny
zaprezentowały się pięknie nie tylko pod względem liczebnym, ale tak e
merytorycznym i programowym.
Przeprowadzone wczoraj zajęcia wykazały umiejętność przygotowania i
realizacji zró nicowanych zajęć dla wszystkich grup wiekowych i ró nych
poziomów zaawansowania umiejętności harcerskich.
Wierzę, e równie w Waszej pamięci Zlot na długo pozostanie
pozytywnym doświadczeniem harcerskiej wspólnoty.
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
1. Na wniosek komendantów środowisk za godną słu bę w mijającym roku
harcerskim wyró niam dru ynowe i dru ynowych :
- Patrycję Kołodziej
- pwd Zuzannę Ratajczyk
- pwd Igora Kowalskiego
- pwd Beniamina Marka
- pwd Radosława Kalamarza
- pwd Magdalenę Lisiewską
- pwd Maję Szocińską
- pwd Mateusza Sołtykiewicza
2. Na wniosek dru ynowych za godną słu bę w mijającym roku harcerskim
wyró niam funkcyjnych :

- Martynę Krasnowską
- Damiana Kobierskiego
- Barbarę Fecyk
- Gabrielę Salej
- Agatę Rompałę
- Karolinę Hajdamowicz
- Grzegorza Bogusza
- Kaję Bytnar
- Anitę Filip
- Marikę Zdunek
- Zuzannę Gęsikowską
- Michała Sieradzkiego
- Adriana Rymarza
- Magdalenę Cichorzewską
- Piotra Ładniała
- Amelię Modzelewską
- Damiana Fisza
3. Nagradzam za udział i zaanga owanie oraz osiągnięcia w trakcie zajęć
zlotowych i zawodów stra ackich druhny i druhów :
- Mateusza Pilarczyka, który zdystansował rywali w zawodach stra ackich
- Amelię Kołodziej – najsprawniejszą zawodniczkę stra acką dziewcząt
- Igora Kowalskiego – doskonałego zawodnika zaw. stra ackich
- Michała Sieradzkiego – doskonałego zawodnika zaw. stra ackich
Za prawidłowe dzielanie pierwszej pomocy :
- Tomasza Karasiewicza
- Amelię Kołodziej
- Anetę Drozdek
- Bartka Macioła
- Piotra Ładniaka
- Amelię Modzelewską
- Damiana Firszta
- Olę Jacenty
- Kaję Hytnar
- Magdę Cichorzewską
- Zuzannę Ratajczyk
Za osiągnięcia w zawodach na orientację :
- Igora Kowalskiego
Za osiągnięcia w zawodach kulinarnych :
- Marka Mieńka
Za osiągnięcia w rywalizacji pionierskiej :
- Kamila Sikorę

- Katarzynę Czech
- Katarzynę Liput
13. Inne
Dziękuję wszystkim komendantom środowisk za mobilizację dru yn do
godnego udziału w Zlocie. Dziękuję dru ynie kwatermistrzowskiej za
przygotowanie miejsca biwaku zlotowego, dziękuję druhnom kuchennym z
przygotowanie pysznego obiadu, dziękuję mojemu zastępcy za pomoc i
wsparcie, dziękuję obo nemu Zlotu za wzorowe pełnienie powierzonej słu by.
yczę wszystkim bezpiecznych, wspaniałych, udanych wakacji 2016.
Czuwaj !
hm. Joanna Sawicka

