
Związek Harcerstwa Polskiego Jaworzno, dnia 29 lutego 2016 r.
Komendantka Hufca ZHP Jaworzno
im. hm. Stefana Dwornickiego

Rozkaz L3/2016

W dniu 29 lutego kieruję serdeczne pozdrowienia do zuchów i życzenia z okazji Imienin, 
które zdarzają się tylko raz na cztery lata. Głów pełnych pomysłów, rękawa pełnego
sprawności i gwiazdek lśniących na mundurze. Niech nie zabraknie wam ochoty i

sprawności w realizacji wszelkich zuchowych marzeń. Obdarzajcie swoim uśmiechem 
i dziecięcą radością wszystkich dookoła w to święto i każdy inny dzień. 

Dziękuję drużynowym i przybocznym jaworznickich gromad za wprowadzanie młodych ludzi 
w tajniki harcerstwa i bycie wodzem, który rozpoczyna tę piękną przygodę. 

Życzę niegasnącego zapału do codziennej pracy z najmłodszymi członkami naszej organizacji 
– na zbiórkach, rajdach, i koloniach zuchowych. 

Wyjątki z Rozkazu Komendantki Śląskiej Chorągwi ZHP L1/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.

15. Inne
15.1  Podaję  listę  osób,  które  ukończyły warsztaty  programu  rozwojowego  Lider  +  moduł  I
„Kierowanie ludźmi w praktyce”, które odbyły się w dniach 8-10 stycznia 2016 r.:

- phm. Radosław KAŁUŻA Hufiec Jaworzno

CZUWAJ!
hm. Anna PETERKO 

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji  Stopni  Instruktorskich z  dnia 8 lutego 2016 r.  zamykam negatywnie

próbę na stopień przewodnika dh Wioletcie ŁYSOŃ.
7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrza/podharcmistrzyni
7.4.1. Na  wniosek  Komisji  Stopni  Instruktorskich  z  dnia  8  lutego  2016  r.  otwieram  

pwd. Małgorzacie ŁYSIK próbę na stopień podharcmistrzyni.
7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z  dniem  16  lutego  2016  r.  przyjmuję  przewodniczkę  Justynę  CHLIPAŁĘ  w  poczet

instruktorów ZHP.
7.5.2. Z dniem 22 lutego 2016 r. przyjmuję przewodniczkę Adriannę ŚLIWĘ w poczet instruktorów

ZHP.
7.5.3. Z dniem 22 lutego 2016 r. przyjmuję przewodnika Kamila GĘDŁKA w poczet instruktorów

ZHP.
13. Inne
13.1. W  Wielkim  Konkursie  Świątecznym  „Cuda  z  Papieru”  organizowanym  przez  Referat

Zuchowy Chorągwi Śląskiej wzięły udział gromady naszego hufca. 
-  I  miejsce  w  kategorii  „Wieniec”  zajęła  13  Jaworznicka  Gromada  Zuchowa  „Szczwane
Szopy”,
- III miejsce w kategorii „Anioł” zajęła 1 Jaworznicka Gromada Zuchowa „Pszczółki”
W konkursie wzięły udział także:
- 3 Jaworznicka Gromada Zuchowa „Śmieszki”,
- 4 Jaworznicka Gromada Zuchowa „Kolorowe Chmurki”,
- 7 Jaworznicka Gromada Zuchowa „Włóczykije”,
Wszystkim zuchom gratuluję wykonania pięknych, magicznych prac!

Czuwaj!
hm. Kinga Jędrzejek


