
Związek Harcerstwa Polskiego                                                                      Chrzanów  23.04.2013 r.
 Komendant Hufca Chrzanów 
 im. dh dr Z. Krawczyńskiego

R O Z K A Z   L. 5/13

Z u c h y 
Druhny i druhowie 

„My skautami jesteśmy dla innych, nie tylko dla siebie, jesteśmy związkiem (…),
mającym dźwigać w górę całe otoczenie – i w tej służbie właśnie zacieśnia się

nasze braterstwo, nie wyłączności  zachwytów nad sobą. ...”

                                                                                                                                             Ks. Kazimierz Lutosławski  HR

Co   roku  w   dniu  23   kwietnia   organizacje  skautowe  i  harcerskie   wspominają 
Św. Jerzego jako swojego Patrona.  W harcerstwie polskim od samego początku uważano ten dzień 
za święto harcerzy. Niech Św. Jerzy rozświetla nam drogę na harcerskim szlaku.  

2.   Hufiec
2.1.Zwolnienia w Komendzie Hufca 
2.1.1. Zwalniam pwd Annę Gondek z funkcji Szefowej Zespołu Promocji i Informacji  ( własna
          prośba ) z dniem 23.04.2013 r. Serdecznie dziękuje za wzorowe pełnienie powierzonej  
          funkcji i życzę dalszych sukcesów w służbie instruktorskiej.
2.2.    Mianowania w Komendzie Hufca
2.2.1. Mianuję na funkcję Szefowej Zespołu Promocji i Informacji z dniem 23.04.2013 r. druhnę
          przewodniczkę Aleksandrę Nowak, życzę wiele sukcesów i wytrwałości w pracy 
          instruktorskiej .

3. 3.   Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam na własną prośbę z funkcji drużynowego 7 DH  „Chwat”  druha  pwd.. Sławomira
          Lamenta.   Dziękuję   druhowi  Sławkowi   za   dotychczasowo   pełnioną  służbę   na funkcji 
          drużynowego i życzę dalszych sukcesów w pracy instruktorskiej.

7.  Mianowania instruktorów
7.6.    Próby wędrownicze
7.6.1  Na wniosek  Kapituły Wędrowniczej  i  Stopni  Wędrowniczych zamykam pozytywnie próby
          wędrownicze z dniem 08.04.2013 r. następującym druhnom i druhom:
          - dh Kinga Bryśkiewicz
          - dh Dawid Kopacz 
7.6.2. Na wniosek Kapituły Wędrowniczej i Stopni  Wędrowniczych  zamykam  negatywnie  próby
          wędrownicze z dniem 08.04.2013 r. następującym druhnom i druhom:
          - pwd.  Aleksandra Nowak
          - sam.  Ewa Pająk
          - dh.     Łukasz Binięda
7.6.3. Na wniosek Kapituły Wędrowniczej  i  Stopni  Wędrowniczych  zamykam negatywnie  próbę
          na stopień Harcerki Orlej dh przewodniczce Anecie Kobyleckiej z dniem 08.04.2013 r.
7.6.4. Na wniosek Kapituły Wędrowniczej i Stopni wędrowniczych  zamykam pozytywnie próbę na
          stopień Harcerki  Rzeczypospolitej  druhnie  podharcmistrzyni  Natalii  Rzepka HO  z  dniem 
          08.04.2013 r.



12.     Pochwały  wyróżnienia i nagrody
12.1.1.  Podaję do wiadomości wyniki biegu harcerskiego z okazji obchodów „Dnia Św. Jerzego”

I. 25.ŚDH   „Orlęta”
II. 10. DH    „Ogniki”
III. 13. DH    „Makalu”

12.1.2.  Podaje do wiadomości wyniki biegu zuchowego z okazji „Dnia Św. Jerzego”
I. 21.GZ      „Misie Patysie”
II. 1.  GZ      „Zdobywcy Nibylandii”  

Dziękuję organizatorom oraz wszystkim którzy wzięli udział w biegu z okazji dnia „Św. Jerzego”, 
jak również życzę wspaniałej zabawy za rok.

13.  Inne
13.1.  Informuje, że na wniosek komendanta Kursu  Zastępowych „Wyspa 2013” dyplomy
          ukończenia z wyróżnieniem kursu otrzymują niżej wymienieni:
          dh.  Mazur Julia
          dh.  Kopacz Dawid
          dh.  Lisowska Weronika
13.1   Informuję że na wniosek komendanta Kursu Zastępowych „Wyspa 2013” dyplomy
          ukończenia kursu otrzymują niżej wymienieni:
          dh.  Bryskiewicz Kinga
          dh.  Janik Rafał
          dh.  Lichota Karolina
          dh.  Papierz Julia
          dh.  Policht Joanna
          dh.  Syc Konrad
          dh.  Żochowska Aleksandra

C Z U W A J  !

/-/ hm. Wojciech MARZEC HR. 


