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Rozkaz L. 14/2014
Druhny i Druhowie!
Dobiega końca kolejny rok szkolny i rok pracy harcerskiej. Dzisiejsze
spotkanie jest okazją do chwili refleksji i podsumowań tego ,co udało się nam
osiągnąć w mijających dziesięciu miesiącach. Słu yć temu miały raporty
dru ynowych informujące o całorocznej pracy dru yny, o ilo ci
zorganizowanych spotkań, wyjazdów, biwaków, przydzielonych stopni i
sprawno ci. Wyniki tych podsumowań pozwolą, mam nadzieję, lepiej,
efektywniej zaplanować w kolejnym roku harcerskim oraz podczas wakacji.
Mijający rok harcerski był wa ny dla całego Związku z uwagi na ogólnopolski
Zjazd ZHP, który wyłonił nowe władze; dla naszego hufca szczególnie istotna
była praca, która doprowadziła do usamodzielnienia się Hufca Zgorzelec
połączonego z naszym przez ponad dwa lata.
Praca naszych instruktorów została doceniona przez Naczelniczkę ZHP, która
skierowała listy pochwalne do Katarzyny Kra nickiej, Henryka Widłaka, Renaty
Gałki, Joanny Sawickiej, Krzysztofa Wojdy i Dariusza Rataja.
Jednym z ostatnich sukcesów było przyznanie hufcowi Złotego Medalu
przyznanego przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa za opiekę nad
miejscami pamięci narodowej.
Harcerze naszego hufca są widoczni w yciu swoich rodowisk, anga ują się
w uroczysto ci i imprezy organizowane przez samorządy miast i gmin , w
których mieszkają. Przykładem z ostatnich dni jest gra miejska zorganizowana
we współpracy z Młodzie ową Radą Miasta, nad której przebiegiem czuwali
nasi harcerze.
Ju za kilka dni zaczynają się wakacje i dla wielu z Was będzie to oznaczało
uczestnictwo w obozach. yczę Wam, aby ta letnia przygoda była okazją do
zdobycia nowych stopni i sprawno ci oraz niezapomnianych harcerskich
do wiadczeń, które będą motywacją do dalszej pracy w dru ynach.
3. Drużyny
3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów
3.1.1. Po pozytywnym zaliczeniu zadań kampanii „Bohater” nadaję 3 Dru ynie
Harcerskiej „Grota” w Tomisławiu imię generała Stanisława Maczka.

6. Harcerska Akcja Letnia
6.1. Mianowania komendantów
6.1.1. Mianuję hm. Barbarę Chro ciak komendantką obozu harcerskiego w
Sporym nad jeziorem Spore, organizowanego w dniach 7 – 28 lipca 2014 roku
6.1.2. Mianuję pwd Pawła Puka komendantem obozu harcerskiego, w Nowym
Zatomie nad jeziorem Barlin organizowanego w dniach 5 – 25 lipca 2014 roku
6.1.3. Mianuję phm. Dariusza Rataja komendantem obozu eglarskiego w
Lubikowie nad jeziorem Lubikowskim organizowanego w dniach 6 – 27 lipca
2014 roku.
7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 29 maja 2014 roku
zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do zło enia
Zobowiązania Instruktorskiego druhny i druhów:
- Annie Bancer
- Emilii Pińczuk
- Sebastianowi Pilarczykowi
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 29 maja 2014 roku
otwieram próbę na stopień przewodniczki następującym druhnom i druhom :
- Zuzannie Ratajczyk
- Mai Szocińskiej
- Igorowi Kowalskiemu
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
Za całokształt harcerskiej słu by w roku 2013 – 2014, sumienną realizację
zadań - dą enie w pracy nad sobą do szczytnych ideałów udzielam pochwały :
- Kornelowi Rze wickiemu
- Filipowi Przyłuckiemu
- Emilii Pińczuk
- Beacie Tereszczyn
- Jagodzie Karwat
- Zuzannie Ratajczak
- Kai Hytnar
- Dagmarze Rymarz
- Adrianowi Rymarz
- Patrycji Kochańskiej
- Anecie Drozdek
- Ewie Olszowej

- Michałowi Kołodziejowi
- Igorowi Kowalskiemu
- Beniaminowi Markowi
- Grzegorzowi Bańce
- Magdalena Lisiewska
- Mateusz Sołtykiewiczowi
- Sebastianowi Pilarczykowi
- Tomaszowi Ró nickiemu
- Piotrowi mietance
- Dariuszowi Zeńczakowi
Czuwaj!
hm. Joanna Sawicka

