
       Związek Harcerstwa Polskiego                                          Wyszków, 31 sierpnia 2014 r. 

Komendant Hufca „Rój Promienistych”        

im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” 

     w Wyszkowie 

 

 

 

Rozkaz L. 9/2014 

 

 

2.  Hufiec 

2.1.  Zwolnienia w komendzie hufca 

            2.1.1. Zwalniam pwd. Marcina Podporę z funkcji członka Kapituły Stopni  

                      Starszoharcerskich i Wędrowniczych. Dziękuję druhowi za dotychczasową  

                      pracę w kapitule. 

     2.2. Mianowania  w komendzie hufca 

            2.2.1. Mianuję pwd. Katarzynę Koszyk członkiem Kapituły Stopni  

                      Starszoharcerskich i Wędrowniczych.  . 

     2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów 

      2.3.1. Rozwiązuję sztab Harcerskiej Akcji Letniej 2014 – obozu stacjonarnego pod  

               namiotami w składzie: 

  - phm. Robert Garbarczyk – komendant obozu 

  - phm. Marlena Borczon – komendant podobozu zuchowego 

  - pwd. Katarzyna Koszyk – komendant podobozu harcerskiego i  

                      starszo harcerskiego 

     2.3.2. Rozwiązuję sztab Harcerskiej Akcji Letniej 2014 – rowerowego obozu  

              wędrownego w składzie: 

  - phm. Marcin Koński – komendant obozu 

  - pwd. Klaudia Kania – instruktor programowy 

    2.3.3. Powołuję sztab Urodzinowego Rajdu Bajkowego w składzie: 

  - HR Joanna Sarnacka – komendant 

  - mł. Dawid Dąbrowski – oboźny 

  - sam. Martyna Skoczeń – komendant trasy I 

  - mł. Adam Wieczorek – komendant trasy II 

  - ochot. Arleta Sobolewska – komendant trasy zuchowej 

 

 

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa 

    6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów 

           6.1.1. Zwalniam phm. Roberta Garbarczyka z funkcji komendanta obozu stacjonarnego  

                     pod namiotami 

           6.1.2. Zwalniam phm. Marcina Końskiego z funkcji komendanta rowerowego obozu  

                     wędrownego  

 

7. Mianowania instruktorów 

    7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrza 

          7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 31.08.2014 zamykam próbę i  

                    przyznaję stopień podharcmistrza pwd. Katarzynie Koszyk  

 

 



11. Kary organizacyjne 

      11.1 Na wniosek komendanta hufcowego obozu stacjonarnego pod namiotami udzielam  

             upomnienia druhnie Karolinie Natkaniec za zachowanie nie licujące z postawą   

             przyszłego instruktora i członka kadry.  

 

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody 

     12.1. Na wniosek komendanta hufcowego obozu stacjonarnego pod namiotami udzielam  

              pochwały kadrze programowej obozu za trud i pracę włożone w przygotowanie i  

              poprowadzenie obozu. Wykonaliście kawał dobrej instruktorskiej pracy. 

       12.2. Na wniosek komendanta hufcowego obozu stacjonarnego pod namiotami udzielam  

    wyróżnienia druhnie Katarzynie Koszyk za ogrom pracy włożony w prawidłowe  

    funkcjonowanie dwóch podobozów i za wzorowe wywiązywanie się ze swoich   

   obowiązków. 

      12.3. Udzielam pochwały 10 WDW „Dycha” za przygotowanie sprzętu i pracę na   

               kwaterce i rekwaterce obozowej.   

      12.4. Udzielam wyróżnienia druhnie Ninie Karzełek za wyróżniającą się postawę i  

               wzorową pracę podczas kwaterki obozowej.  

 

 

 

 

 

Czuwaj! 

 

hm. Katarzyna Szostek - Malinowska 

 

 
 


