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Rozkaz L 7/2013 

 

Obóz jest podstawową rzeczą w prowadzeniu drużyny. 
Ale obóz musi być pełen pracowitości 

a nie szkołą bezcelowego leniuchowania. 
Bi-Pi 

 

Dzisiejszym apelem inaugurujemy Harcerską Akcję Letnią w naszym hufcu. 

Już za kilka dni każdy z Was wyjedzie na zaplanowany obóz.  

Uśmiech, radość, harcerską piosenkę nieście tam gdzie stanie harcerska stopa. 

W dniu dzisiejszym na progu wakacji życzę Wam zuchy, druhny i druhowie 

wspaniałych przygód na szlakach wakacyjnych wędrówek, abyśmy we wrześniu 

spotkali się uśmiechnięci i pełni zapału do dalszego przeżywania harcerskiej 

przygody.  

 

3. Drużyna  

3..2. Zmiany organizacyjne 

3.2.1. Na wniosek druha drużynowego Próbnej Jaworznickiej Drużyny Wędrowniczej 

„Delta’’ zamykam okres próbny drużynie i nadaję jej numer 7. 

 

7. Mianowania instruktorów 

7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika 

7.1.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 18.06.2013. zamykam 

próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia  

Zobowiązania Instruktorskiego druha Mateusza DĄBROWSKIEGO. 

7.1.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 18.06.2013. zamykam  

z wynikiem negatywnym próbę na stopień przewodniczki druhnie Marlenie 

STOLECKIEJ. 

 

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/ przewodnika. 

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 18.06.2013r. otwieram próbę  

na stopień przewodniczki druhnom:  Justynie CHLIPAŁA, Marcie GAJ i stopień 

przewodnika druhowi Mateuszowi CEMPA. 

 

7.3. Zamknięcie próby  na stopień podharcmistrzyni/ podharcmistrza 

7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 18.06.2013 zamykam z 

wynikiem negatywnym próbę na stopień podharcmistrza pwd. Piotrowi JAMROZOWI. 

 

7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmisztrzyni/ podharcmistrza. 

7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 18.06.2013. otwieram próbę  

na stopień podharcmistrzyni pwd. Małgorzacie SITNIK-STRUGARU. 

 



13. Inne 

13.1. Podaję do wiadomości wyniki współzawodnictwa 

13.1.1. Namiestnictwo zuchowe: 

I miejsce 13 JGZ „Szczwane Szopy’’’ 

II miejsce  1 JGZ „Pszczółki’’ 

III miejsce 9 JGZ „Leśne skrzaty’’ 

13.1.2. Wyróżnione drużyny w pionie harcerskim i starszoharcerskim 

26JDH „Impessa’’ 

16 JDSH „Piorun’’ 

 

 

Czuwaj! 

 

hm. Łukasz DOBOSZ 

 

 

 

 

 

 


