
Związek Harcerstwa Polskiego                                                           Chrzanów, 30.06.2014 r. 

Komendant Hufca Chrzanów 

im. dh dr Z. Krawczyńskiego 

  

R O Z K A Z  L. 6/14 

  

„Znów minął rok, bardzo długi, 

lecz szczęśliwy i wspaniały,  

ostatni raz w naszym hufcu 

wszyscy harcerze się spotkali (…) 

Na wakacje, na wakacje,  

Wyruszamy zaraz, bo już nadszedł czas,  

by pozdrowić polskie plaże  

i szumiące wiecznie morze,  

góry, łąki i zielony wiecznie las…” 

  

Zuchy, 

Druhny i Druhowie! 

  

Rozpoczynają się długo wyczekiwane wakacje! Wielu z Was wyruszy na wakacyjne szlaki,  

z niektórymi spotkam się jeszcze w czasie letniego wypoczynku na obozie w Szarym Dworze. 

Niezależnie od miejsca wakacyjnych podróży, życzę wszystkim zuchom, harcerzom, 

wędrownikom, instruktorom i instruktorom – seniorom bezpiecznego wypoczynku oraz 

zregenerowania wszystkich swoich sił. Mam nadzieję, że pełni nowych sił i pomysłów, spotkamy 

się już we wrześniu, by wspólnie rozpocząć i owocnie przepracować kolejny rok harcerski. 

  

6. Harcerska Akcja Letnia 

6.1.1.   Mianuję odpowiedzialnych za przejazd uczestników do Szarego Dworu – turnus I: 

            hm. Elżbieta Michalak  -          odpowiedzialna za przejazd obozu 

            hm. Jacek Kania                      -          odpowiedzialny za przejazd Kolonii Zuchowej 

phm. Janusz Spyt                     -          odpowiedzialny za przejazd I podobozu 

dh. Jarosława Giza                   -          odpowiedzialna za przejazd II podobozu 

pwd. Aleksandra Nowak         -          odpowiedzialna za przejazd III podobozu 

  

6.1.2.   Mianuję odpowiedzialnych za przejazd uczestników do Szarego Dworu – turnus II: 

            hm. Tadeusz Ogonowski          -          odpowiedzialny za przejazd obozu i podobozu I 

            sam. Natalia Czak                   -          odpowiedzialna za przejazd II podobozu 

            pwd. Katarzyna Fik – Mazgaj -           odpowiedzialna za przejazd Kolonii Zuchowej 

            

7. Mianowania instruktorów 

7.1.      Zamknięcie próby na stopień przewodnika 

7.1.1.   Na wniosek KSI z dn. 11.06.2014 r. przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do 

złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh Wojciecha Odrzywołek. 

7.2.      Otwarcie próby na stopień przewodniczki 

7.2.1.   Na wniosek KSI z dn. 11.06.2014 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki 

druhnie Renacie Gaweł. 



7.3.      Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni 

7.3.1.   Na wniosek KSI z dn. 11.06.2014 r. przyznaję stopień podharcmistrzyni druhnie 

pwd. Anecie Kobyleckiej. 

11. Kary organizacyjne 

          11.1. Podaję do wiadomości decyzję Sądu Harcerskiego Hufca ZHP Chrzanów  z dnia 

          30.06.2014r. sygn.akt SHH-P-1/2014 o zakazie pełnienia funkcji finansowych przez jeden 

          rok przez dh. Jarosławę Giza. 

13. Inne 

13.1.  Na wniosek Szafa Szkolenia Wędrowniczego Kursu Pierwszej Pomocy HSR – pwd. 

Marka Brzostowicza 387/B/09 przyznaję odznakę „Ratownika ZHP” następującym druhnom i 

druhom: 

          - dh. Aleksandra Syc 

          - odkr. Paweł Walesic 

  

13.2.  Na wniosek Namiestnictwa Zuchowego „Tęczowe ZuchMisie” przyznaję tęczowe 

kamienie niżej wymienionym druhnom i druhom: 

          czerwony – pion. Dominika Gładysz 

          pomarańczowy – sam. Magdalena Czopkiewicz 

          żółty – pwd. Aleksandra Nowak, trop. Małgorzata Komarów 

          zielony – hm. Michał Rzepka, phm. Natalia Rzepka, pwd. Joanna Dulowska, pwd. 

Beata Zygmunt, sam. Ewa Pająk 

  

13.3.  Na wniosek Namiestnictwa Zuchowego „Tęczowe ZuchMisie” przyznaję następujące 

tytuły w Plebiscycie na ZuchMisia 2013/14: 

          Czułe Serce – pwd. Joanna Dulowska 

          Wesołe Serce – sam. Magdalena Czopkiewicz 

          Dający z siebie wszystko – phm. Natalia Rzepka 

          Przyjazna Misia – pwd. Beata Zygmunt 

          Marzyciel – hm. Michał Rzepka 

          Gratuluję wszystkim wyróżnionym druhnom i druhom! 

  

 

 

CZUWAJ! 

 

                                                                                                               Komendant Hufca 

  

hm. Wojciech Marzec 

 


