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Rozkaz L1/2011
1. Informacje.
1.1 Rada Drużyny po analizie realizacji prób na pagon wędrowniczy zwraca się z
prośbą do druha Komendanta Hufca o zamknięcie prób i przyznanie pagonu
wędrowniczego dh/dh:
Polan Dorota, phm
Kadela Edyta, pwd
Kadela Agnieszka, H.O.
Szczurek Klaudia, pwd.
Kadela Robert, hm
1.2 Informuję, iż w naszym środowisku powstała nowa drużyna: Próbna Drużyna
Wędrownicza "Cztery Żywioły" (rozkaz Komendanta Hufca L14/2010 z dnia
30.12.2010). Drużyna skupia harcerzy, harcerki i instruktorki w wieku ponadgimnazjalnym. Należy cieszyć się z inicjatywy, której podjęli się młodzi ludzie. To
znak, że nie stoją w miejscu, chcą się rozwijać, osiągać coraz więcej, stawiać sobie
większe, wyższe wymagania. W Gminie Mucharz do tej pory nie było takiej drużyny,
która skupiałaby i dawała możliwość rozwoju młodzieży harcerskiej w wieku
ponadgimnazjalnym i wyższym. Zadanie, które Was czeka to służba, wędrówka i
wyczyn. Niezdecydowanym podpowiadam – przecież to nic innego, niż robiliście do
tej pory. Zachęcam więc serdecznie do wstępowania w szeregi „Czterech Żywiołów”,
do zdobywania stopni wędrowniczych i pagonu wędrowniczego. Niech to będzie
wstępem, albo też jednym z elementów do otwarcia próby na stopień instruktorski.
Liczę też na pomoc, Waszą wiedzę i współpracę ze 130 DSTH.
2. Uchwały
2.2 Zwolnienia
Zwalniam z członkostwa – przydziału podstawowego – w 130 DSTH „Stu trzydziestu
z Mucharza” im. Księcia J. Poniatowskiego i życzę realizacji harcerskich ideałów w
PDW „Cztery Żywioły” druhny i druhów:
Kadela Agnieszka
Olszewska Magdalena
Mika Natalia
Prorok Dominika
Pływacz Barbara

Klauzner Maksymilian
Grajny Piotr
Przypominam, że członek zwyczajny ZHP może mieć przydział do więcej niż jednej
jednostki organizacyjnej. Podstawowy przydział służbowy wskazuje miejsce opłacania
składek członkowskich, wykazywania w spisie harcerskim oraz zaliczania służby
instruktorskiej. Tak więc druhny i druhowie – jesteście członkami obu drużyn – z
podstawowym przydziałem do PDW „Cztery Żywioły”.
2.5 Przyznanie stopni.
2.5.1 Na wniosek Rady Drużyny przyznaję stopień pionierki dh:
Klauzner Agata
2.5.2 Otwarcie próby na stopień
Na wniosek Rady Drużyny otwieram próbę na stopień samarytanki dh:
Klauzner Agata
3. Pochwały, nagrody i wyróżnienia
3.1 Serdecznie dziękuję delegacji harcerzy naszej drużyny, którzy wraz z drużynowym
odwiedzili kombatantów – byłych żołnierzy AK, ich rodziny, członków Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej – przekazując przed świętami Bożego Narodzenia
Betlejemskie Światło Pokoju, drobne upominki i składając świąteczne życzenia.
Dziękuję za to dh/dh: Kasi Berdnarczyk, Karolinie Szczurek, Ewelinie Ćwiertnia,
Agnieszce Kadeli, Karolinie Polan.

Czuwaj!
drużynowy hm. Robert Kadela

