
Związek Harcerstwa Polskiego      Chrzanów, 29.02.2016 r. 

Komendant Hufca Chrzanów 

im. dh. dr. Zdzisława Krawczyńskiego 

 

 

 

Rozkaz L. 3/2016 

 

 

Zuchy, druhny i druhowie 

 

 Dziś jest szczególny dzień dla najmłodszych członków naszej organizacji. Taki dzień 

przypada raz na cztery lata i to właśnie w tym dniu zuchy obchodzą swoje święto – Imieniny Zucha. 

Z tej okazji życzę wszystkim zuchom wielu niezapomnianych przygód, samych pogodnych dni  

i zdobycia kolejnych sprawności. Natomiast całej kadrze zuchmistrzowskiej naszego hufca życzę 

wytrwałości i zadowolenia z pełnionej służby na rzecz najmłodszych członków ZHP. 

 

 

Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Śląskiej L. 2/16 z dnia 11.02.2016 r. 

15.         Inne 
15.3       Odwołuje z dniem 11.02.2016 r. druha hm. Michała Rzepkę ze składu Sztabu WOŚP 

Hufca Chrzanów 

 

 

2. Hufiec 

2.2 Mianowania w komendzie hufca 

2.2.1 Podaję do wiadomości że Kapituła Wędrownicza i Stopni Wędrowniczym na swoim 

posiedzeniu ukonstytuowała się w następującym składzie: 

 pwd. Mateusz Kubacki  – przewodniczący 

 phm. Natalia Rzepka HR - z-ca przewodniczącego 

 hm. Wojciech Marzec HR - sekretarz 

 pwd. Sławomir Lament - członek 

 pwd. Dominik Orszulak HO - członek 

 

2.3  Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów 
2.3.1 Powołuje z dniem 29 lutym 2016 r. Komendę Kursu Przewodnikowskiego w 

następującym składzie: 

  phm. Aleksandra Nowak 

 phm. Michał Kowalski 

 pwd. Kamil Koniuch 

 hm. Kinga Jędrzejek – Hufiec Jaworzno 

 phm. Dorota Sternalska – Hufiec Jaworzno  

 

3. Drużyny 

3.2 Zmiany organizacyjne 

3.2.1 Na wniosek drużynowego rozwiązuję 13 Drużynę Harcerską „Makalu” z powodu 

działania niezgodnego z Instrukcją tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu 

i klubu specjalnościowego. 

 



3.2.2 W związku z niezgodnym działaniem z Instrukcją tworzenia i działania gromady, 

drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego rozwiązuję 14 ChGŚDH „Camelot”. 

3.2.3 W związku z niezgodnym działaniem z Instrukcją tworzenia i działania gromady, 

drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego rozwiązuję 33 DH „Wichry”. 

 

3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych 

3.3.1 Zwalniam druha ćwika Adriana Fiba z funkcji drużynowego 13 Drużyny Harcerskiej 

„Makalu”. Serdecznie dziękuję druhowi za dotychczasowe pełnienie funkcji. 

3.3.2 Zwalniam druhnę Karolinę Międzik z funkcji drużynowej 14 ChGŚDH „Camelot”. 

Serdecznie dziękuję druhnie za dotychczasowe pełnienie funkcji.  

3.3.3 Zwalniam druhnę Jarosławę Giza z funkcji drużynowej 33 DH „Wichry”. Serdecznie 

dziękuję druhnie za dotychczasowe pełnienie funkcji.  

 

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa 

 

6.1 Zwolnienia i mianowania komendantów, powołanie kadry 

6.1.1. Zwalniam druhnę phm. Aleksandrę Nowak z funkcji Komendantki NAZ-u, która odbyła 

się w Szkole Podstawowej nr 5 w Chrzanowie w dniach 18-22 stycznia 2016 r. 

6.1.2. Zwalniam druha hm. Wojciecha Marca z funkcji Komendanta NAZ-u, która odbyła się  

w Szkole Podstawowej nr 1 w Chrzanowie w dniach 25 – 29 stycznia 2016 r. 

6.1.3. Zwalniam następujące druhny i druhów ze składu kadry NAZ-u, która odbyła się 

w Szkole Podstawowej nr 5 w Chrzanowie w dniach 18-22 stycznia 2016 r: 

▪ sam. Kinga Bryśkiewicz  

▪ trop. Małgorzata Komarów  

▪ pion. Weronika Lisowska  

▪ dh. Julia Pudo  

▪ dh. Aleksandra Stanislawska  

▪ dh. Aleksandra Żochowska  

▪ odkr. Edwin Harmata  

 

6.1.4. Zwalniam następujące druhny i druhów ze składu kadry NAZ-u, która odbyła się  

w Szkole Podstawowej nr 1 w Chrzanowie w dniach 25-29 stycznia 2016 r.: 

▪ pwd. Żaneta Wierzgoń 

▪ dh. Renata Gaweł 

▪ dh. Michał Kostrzewiński 

 

7. Mianowania instruktorów / wędrowników 
7.2 Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika: 

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskiej z dnia 16 lutego 2016 r. otwieram próbę na 

stopień przewodniczki druhnie Aleksandrze Stanisławskiej – opiekun próby hm. Michał 

Rzepka HR. 

7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskiej z dnia 16 lutego 2016 r. otwieram próbę na 

stopień przewodnika druhowi Norbertowi Sypnik – opiekun próby hm. Michał Rzepka 

HR. 



 

 

 

7.6 Otwarcie prób wędrowniczych. 

7.6.1 Na wniosek Kapituły Wędrowniczej i Stopni Wędrowniczych z dnia 27 lutego 2016 r. 

otwieram próby wędrownicze następującym druhnom i druhom: 

 sam. Aleksandra Syc 

 dh. Hubert Mucha 

 dh. Mateusz Mirocha 

 

 

 

 

CZUWAJ ! 

 

 /-/hm. Michał Rzepka HR   

 


