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Rozkaz L.2/2013 
 
 

Druhny i druhowie! Dzień Myśli Braterskiej, to szczególny dzień dla harcerskiej 
braci. W tym wyjątkowym dniu rozsyłamy życzenia dla zaprzyjaźnionych drużyn, huf-
ców, harcerek i harcerzy. To również dzień, w którym szczególne podziękowania należy 
kierować do osób, które pełnią najważniejszą funkcję w naszym Związku – drużynowych. 

Składam serdecznie podziękowania drużynowym hufca za całoroczną służbę na 
rzecz dzieci i młodzieży naszego hufca. Dziękuję Wam za to, że całym życiem pełnicie 
swoją służbę dając nam wszystkim nutę inspiracji do harcerskich przedsięwzięć, a naj-
młodszym okazję do realizacji własnych marzeń i sprawdzanie się w życiu codziennym. 
Wszystkiego dobrego!    
 
1. Zarządzenia i informacje 
1.2. Informacje 
1.2.1. Informuję, że  pwd. Joanna Wramba, hm. Marek Rybicki, zostali mianowani do  
tzw. ,,harcerskich oskarów”, w kategorii pwd. Joanna Wramba- przedsiębiorczy skarb-
nik, hm. Marek Rybicki- harcerski menager, ogłoszenie laureatów IV Gali Mistrzów Har-
cerstwa  nastąpi na uroczystej gali 15 marca 2013r. 
1.2.2. Informuję, że dnia 19 lutego 2013r. hm. Marek Rybicki, phm. Alina Mościcka 
oraz pwd. Joanna Wramba wzięli udział w naradzie komendantów, skarbników oraz 
przewodniczących komisji rewizyjnych w ośrodku harcerskim w Chorzowie. 
1.2.3. Informuję, że w dniach 1-2 marca 2013 r. organizowany jest Dzień Myśli Brater-
skiej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach. 
1.2.4. Informuję, że w czasie ferii zimowych były organizowane wyjazdy na basen do 
Rybnika, w wyjazdach wzięło udział łącznie ok. 350 dzieci.  
1.2.5. Informuję, że w dn. 15- 17 lutego 2013r. odbył się biwak w Pietraszynie zorgani-
zowany został przez 4 DW ,,Zdobywcy” udział wzięło 20 zuchów. 
2. Hufiec  
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów 
2.3.1. Rozwiązuję z dniem 22 lutego 2013r. Sztab Harcerskiej Akcji Zimowej 2013  
w składzie: 
1. phm. Alicja Kołton – szef sztabu 
2. pwd. Joanna Wramba - członek 
3. phm. Barbara Kowal - członek 
4. phm. Luiza Wieczorek – członek 
5. phm. Janusz Tril - członek 
6. phm. Anna Tril – członek 
Sztabowi serdecznie dziękuję za poświęcenie swojego czasu na organizację zajęć dla 
dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych. 
 
 
 
 



12. Pochwały 
12.1. Udzielam pochwały phm. Alicji Kołton za organizację HAZ. 
12.2. Udzielam pochwały pwd. Joannie Wramba za pomoc w organizacji HAZ.  
12.3. Udzielam pochwały phm. Luizie Wieczorek za pomoc w organizacji HAZ. 
12.4. Udzielam pochwały phm. Barbarze Kowal za pomoc w organizacji HAZ. 
12.5. Udzielam pochwały pwd. Iwonie Stęmpniak za pomoc w organizacji HAZ. 
12.6. Udzielam pochwały    dh. Halinie Antczak za pomoc w organizacji HAZ. 
12.7. Udzielam pochwały phm. Alinie Wojtas za pomoc w organizacji HAZ. 
  
 
 
 

C Z U W A J ! 
 
 

hm. Marek RYBICKI 


