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Rozkaz L3/2013

22 lutego jest dniem szczególnym dla kilku milionów ludzi na całym świecie. Tego dnia na 
leśnych polankach Europy i obu Ameryk, na stepach Azji i pustyniach Afryki, na australijskiej 
sawannie płoną ogniska skautów. To Thinking Day - Dzień Myśli Braterskiej. Jest on nie tylko 
hołdem dnia urodzin założyciela tej największej, światowej organizacji młodzieżowej, Roberta 
Baden-Powell'a. Jest to dzień, kiedy inaczej niż zwykle patrzymy na bliźnich. W karuzeli życia 
często zapominamy lub też nie dostrzegamy ich sygnałów. Ta chwila zadumy przy ognisku, w 
ciszy lasu, w gronie przyjaciół pomaga zrozumieć i uświadomić sobie czego tak naprawdę 
żądamy od życia, na nowo stawiamy sobie cele.
Czy ktokolwiek zastanawiał się co pchnęło Neil'a Armstrong'a do tego, aby podbić kosmos? 
Skąd wziął w sobie tyle samozaparcia do spełnienia marzeń? To kiedyś spotkany skaut pokazał 
mu CEL i możliwość jego realizacji. Dzięki temu do dziś na Srebrnym Globie w amerykańskiej 
fladze wpięty jest znaczek z symbolem światowego skautingu: lilią z gwiazdami. Taki dzień 
zadumy jest raz w roku. A szkoda…
Robert Baden-Powell, Naczelny Skaut Świata w swym pożegnalnym liście do skautów napisał: 
"Prawdziwe szczęście znajdziecie (...) w uszczęśliwianiu innych. Spróbujcie zostawić świat 
troszkę lepszym, niż go zastaliście." Warto spróbować, to nic nie kosztuje...

1.Wyjątek z rozkazu komendanta hufca. Rozkaz l1/2013
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Zamykam działanie 11 PDH „TAJGA”. Jednocześnie informuję, że członkowie 11PDH 
przechodzą do 434 PDH „OREJANA”.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam phm. Marcina Grabowskiego z funkcji drużynowego 11PDH „TAJGA”.
Zwalniam pwd. Agatę Jankowską z funkcji drużynowej 434 PDH „OREJANA”.
3.3.2. Mianuję pwd. Sonię Aleksadrowicz na funkcję drużynowej 434 PDH „OREJANA”.

3.4. Inne mianowania i zwolnienia w drużynach
3.4.1. Mianuję pwd. Agatę Jankowską na funkcję przybocznej (434 PDH).
Mianuję pwd. Karolinę Rozwadowską na funkcję przybocznej (434 PDH)

5. Szczepy, związki drużyn
5.2. Powołania i rozwiązania szczepów, związków drużyn



5.2.1. Rozwiązuję Szczep „Leśni”, w skład którego wchodzą następujące gromady i drużyny: 
11PDH „TAJGA” , 434 PDH „OREJANA”, 36 NMGZ „Mali Przyrodnicy”.

5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn
Zwalniam phm. Marcina Grabowskiego z funkcji komendanta Szczepu „Leśni".

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
Z dniem 11.01.2013 przyjmuję przewodniczkę Karolinę Rozwadowską (434 PDH) w Z dniem 
13.01.2013 przyjmuję podharcmistrzynię Alicję Seredyńską (434 PDH) w poczet instruktorów 
ZHP. poczet instruktorów ZHP.

Czuwaj!

/-/ phm. Tomasz Koprowski

Dh Marcina należy podziwiać za trud włożony w wieloletnie prowadzenie drużyny. Niech 
całokształt Jego pracy będzie dla nas wzorem do naśladowania.

1.1  Otwieram okres próbny zastępowi starszoharcerskiemu męskiemu w składzie:
- wyw. Michał Woźniak
- mł. Krzysztof Springer
- mł. Łukasz Jabkowski
- mł. Paweł Rybicki
- mł. Witosław Dymaczewski
- szer. Mateusz Strugała
- szer. Piotr Majik.
Pełniącym obowiązki zastępowego na okres próbny mianuję:
Wyw. Michała Woźniaka

1.2   Otwieram okres próbny zastępowi starszoharcerskiemu żeńskiemu w składzie:
-trop. Weronika Postaremczak
-och. Dominika Biernacka
-och. Wiktoria Skitek
-och. Agata Pruss
-och. Laura Rodziewicz- Bielewicz
-szer. Magdalena Napieralska
-szer. Barbara Grzesik
-szer. Alicja Stoińska
Pełniącym obowiązki zastępowego na okres próbny mianuję:
Och. Dominikę Biernacką

1.3  Otwieram okres próbny patrolowi harcerskiemu w składzie:
-szer. Jakub Springer
-szer. Zofia Wiśniewska
-szer. Martyna Komorska



Zadaniem zastępu i patrolu na próbie jest opracowanie nazwy, symboliki, proporca, obrzędów, 
ale przede wszystkim wybór zastępowego. Przypominam, iż okres próbny powinien trwać 3 
miesiące.

3. Mianuję miesiąc luty i marzec miesiącami ujednolicenia barw drużyny:
Etap I- 23.04.2013 Ściągnięcie barw drużyny
Niech to wydarzenie stanie się dla Nas symbolem i motywacją do dalszych zmian.
Etap II- do dnia 02.03.2013 Przygotowanie projektu nowej chusty
Zachęcam każdego do wykonania projektu- technika pracy dowolna. Projekty należy składać do 
mnie lub dh Weroniki.
Etap III- do dnia 13.04.2013 Wybranie projektu i uszycie chust
Odpowiedzialne:
-pwd. Sonia Aleksandrowicz sam.
-pwd. Agata Jankowska HO
-pwd. Karolina Rozwadowska sam.
-pion. Weronika Grat

3.1 Mianuję oficjalnym mundurowym nakryciem głowy kapelusze. Zobowiązuję wszystkich do 
nabycia kapeluszy do dnia 13.04.2013.

4. Zamykam próbę na stopień samarytanki:
-pion. Weronice Grat

5. Udzielam pochwały:
-wyw. Michałowi Woźniakowi
Za zorganizowanie wczorajszego wyjścia do filharmonii - tak trzymać!

7. Informuję, iż:
- Dnia 02.03.2013(Sobota) odbywają się „Drzwi otwarte” w Szkole Podstawowej nr 20, na 
których jesteśmy zobowiązani się pojawić. Zbiórka pod harcówką o godzinie 11.
- Wstępny termin obozu letniego: 6-21 lipca
- Na kiermaszu świątecznym udało nam się zebrać 96 zł- wszystkim zaangażowanym dziękuję
- Dnia 20.04 2013 w kościele N.N.M.P odbędzie się ślub naszej drogiej dh. Jagody. 
Otrzymaliśmy szczepowe zawiadomienie liczę, że nie zabraknie nas na tej ważnej dla Jagody 
uroczystości.

 

Czuwaj,

Drużynowa 434 PDH „Orejana”

Pwd. Sonia Aleksandrowicz sam.


	Pwd. Sonia Aleksandrowicz sam.

