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Rozkaz L.11/2011 

Druhny i Druhowie! 

W dalekim Betlejem w rodzinie biednego stolarza ponad dwa tysiące lat temu 
urodziło się wyjątkowe Dzieciątko. Na pamiątkę Jego narodzin obchodzimy rodzinne 
Święta Bożego Narodzenia.  

W dniu, gdy gromadzimy się w domach przy wigilijnym stole, gdy błyszczą bombki 
na choince, gdy łamiemy się opłatkiem, chciałbym wszystkim Wam złożyć najserdecz-
niejsze życzenia spełnienia wszystkich marzeń – tych, o których mówicie głośno, i tych, 
które są skrywane nawet przed najbliższymi. 

Niech Święta upłyną Wam radośnie, a zbliżający się rok 2012 da Wam mnóstwo 
satysfakcji z pracy na każdym polu, także satysfakcji z pełnienia służby w Związku Har-
cerstwa Polskiego. 

 
1. Zarządzenia i informacje 
1.2. Informacje 
1.2.1. Informuję, że 11 grudnia 2011r. Reprezentacja Hufca Ziemi Raciborskiej w liczbie 
42 osób wzięła udział w przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju na Jasnej Górze w 
Częstochowie.  
1.2.2. Informuje, że Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do 5 gmin powiatu raciborskie-
go odwiedzając szkoły, instytucje, zakłady pracy i kościoły.  
1.2.3. Informuję że w dniu 05 stycznia w ZST w Kuźni Raciborskiej odbędzie się nowo-
roczne spotkanie instruktorów hufca serdecznie zapraszam. 
1.2.4. Informuję phm. Marek Rybicki uczestniczył w spotkaniu Rady Przyjaciół Harcer-
stwa w Urzędzie Miasta w Raciborzu. 
1.2.5. Informuję że Komendant Hufca phm. Marek Rybicki został członkiem  
chorągwianego zespołu ds. współzawodnictwa  
1.2.5. Informuję Nasz Hufiec zajął  I miejsce w kategorii Hufce Małe za najlepszy obóz 
letni. 
 
2. Hufiec 
2.2. Mianowanie w komendzie hufca 
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów 
2.3.1. Powołuję sztab NAZ, która zostanie zorganizowana w czasie ferii zimowych.  
phm. Marek Rybicki  szef sztabu: 
phm. Alicję Kołton  członek sztabu odpowiedzialna za organizację 
pwd. Barbarę Kowal członek sztabu 
phm. Luizę Wieczorek członek sztabu 
dh. Joannę Wramba członek sztabu 
dh. Iwonę Stęmpniak członek sztabu 
pwd. Janusza Trila  członek sztabu 
 



2.3.2. Powołuję z dniem 16 grudnia 2011r. Sztab Kampanii 1% dla Hufca Ziemi Racibor-
skiej w składzie: 

1. dh. Joanna Wramba – szef sztabu odpowiedzialny za koordynację i rozliczenie 
Kampanii „1%” 
2. phm. Alicja Kołton – członek sztabu odpowiedzialny za terenową koordynację 
działań sztabu 
3. dh. Przemysław Gaj – członek sztabu odpowiedzialny za promocję w Internecie 
i podstronę „1%” na stronie hufca. 
 

7. Mianowanie instruktorów 
 
7.1. Zamknięcie próby z wynikiem negatywnym. 
7.1.1. Zamykam próbę z wynikiem negatywnym na stopień przewodnika dh. Danucie 
Sobek z powodu przedawnienia. 
7.1.2. Zamykam próbę z wynikiem negatywnym na stopień podharcmistrza  
dh. Mariuszowi Gruchała w związku z rezygnacją z pracy w hufcu. 
7.1.3. Na prośbę dh.pwd. Przemysława Łyżniaka HKSI z dniem 17 listopada wyraziła 
zgodę na przeniesienie próby na stopień phm. do HKSI w Hufcu Czechowice – Dziedzice. 
 
7.2. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika 
 
7.2.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskiej z dnia 19 grudnia 2011r. za-
mykam próbę z wynikiem pozytywnym na stopień przewodniczki druhnie Joannie 
Wramba. Druhnie życzę powodzenia w realizacji podjętych przez siebie zadań. 
 
7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza 
 
7.3.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskiej z dnia 19 grudnia 2011r.  
zamykam próbę z wynikiem pozytywnym na stopień podharcmistrza pwd. Barbarze Ko-
wal, pwd. Annie Tril, pwd. Januszowi Tril.  
Druhnom i Druhowi serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów w służbie harcerskiej 
i w życiu prywatnym. 
 
12. Pochwały 
12.1. Udzielam pochwały phm. Alicji Kołton za wzorową organizację rajdu andrzejko-
wego do Dziergowic. 
12.2. Udzielam pochwały dh. Joannie Wramba za pomoc w organizacji rajdu andrzej-
kowego do Dziergowic. 
12.3. Udzielam pochwały pwd. Barbarze Kowal za pomoc w organizacji rajdu andrzej-
kowego do Dziergowic. 
12.4. Udzielam pochwały pwd. Januszowi Tril za pomoc w organizacji rajdu andrzej-
kowego do Dziergowic. 
12.5. Udzielam pochwały dh. Iwonie Stęmpniak za pomoc w organizacji rajdu andrzej-
kowego do Dziergowic. 
12.6. Udzielam pochwały członkom Reprezentacji Hufca Ziemi Raciborskiej, który wzięli 
udział w przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju na Jasnej Górze w Częstochowie tj. 
12.7. Udzielam pochwały phm. Alicji Kołton za pomoc w organizacji przedsięwzięć 
związanych z przekazaniem Betlejemskiego Światła Pokoju.  
12.8. Udzielam pochwały dh. Joannie Wramba za pomoc w organizacji przedsięwzięć 
związanych z przekazaniem Betlejemskiego Światła Pokoju. 
12.9. Udzielam pochwały hm. Krystynie Kubiczak za pomoc w organizacji przedsię-
wzięć związanych z przekazaniem Betlejemskiego Światła Pokoju. 



12.10. Udzielam pochwały pwd. Barbarze Kowal za pomoc w organizacji przedsięwzięć 
związanych z przekazaniem Betlejemskiego Światła Pokoju.. 
12.11. Udzielam pochwały phm. Alinie Wojtas za pomoc w organizacji przedsięwzięć 
związanych z przekazaniem Betlejemskiego Światła Pokoju. 
 12.12. Udzielam pochwały pwd. Iwonie Stęmpniak za pomoc w organizacji przedsię-
wzięć związanych z przekazaniem Betlejemskiego Światła Pokoju.  
12.13. Udzielam pochwały dh. Halinie Antczak za pomoc w organizacji przedsięwzięć 
związanych z przekazaniem Betlejemskiego Światła Pokoju. 
 
 
12.14. Udzielam pochwały GZ „Bure Niedźwiadki” za wyróżnienie w Zuchowym Kon-
kursie Świątecznym  Kategoria Bombka Choinkowa 
12.15. Udzielam pochwały GZ ,,Czterolistne Koniczynki” za wyróżnienie w Zuchowym 
Konkursie Świątecznym  Kategoria Kartka świąteczna 
 
 
                                                   Czuwaj! 
 
 

 

phm. Marek RYBICKI 


