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Druhny i Druhowie. 

W dniu urodzin założyciela skautingu Roberta Baden – Powela i jego żony Olave słowami 

Przewodniczącego ZHP hm. Adama Massalskiego i Naczelniczki hm. Małgorzaty Sinicy 

pragnę złożyć nam wszystkim najlepsze życzenia. 

„Życzę Wam odwagi w byciu dobrymi ludźmi, zmienianiu świata na lepsze i realizacji nawet 

najtrudniejszych wyzwań”. 

Wszystkim zuchom, harcerzom i harcerkom oraz instruktorom i instruktorkom przekazuję 

braterskie pozdrowienia. 

1.Zarządzenia  i informacje 

1.2 Informacje 

Z radością informuję całą wspólnotę naszego Hufca, iż w dniu 14 stycznia br decyzją 

Przewodniczącej Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich phm. Dariusz Rybacki i phm. 

Małgorzata Sajewska pod opieką hm. Hanny Kowalskiej szczęśliwie zakończyli realizację 

zadań na stopień harcmistrza i harcmistrzyni. Rozkazem Komendanta Choragwi mają 

zamkniętą próbę i przyznany ów najwyższy stopień instruktorski. 

Z osiągnięć dh. Małgosi i dh. Darka wszyscy się cieszymy i życzymy im dalszych 

wspaniałych osiągnięć oraz sukcesów na niwie harcerskiej, osobistej i zawodowej. 

Informuję wszystkich funkcyjnych, iż przegląd działalności artystycznej zuchów i harcerzy 

zostaje przełożony na miesiąc czerwiec br i odbędzie się podczas Zlotu Hufca. 

Natomiast w dniu 09.03.2013r. o godzinie 9.00 zapraszam na warsztaty plastyczne. 

Szczegółowe informacje podaję w oddzielnym zawiadomieniu. 

Przypominam o statutowym obowiązku uiszczania składek członkowskich za członków 

gromad i drużyn oraz instruktorów. 

Termin odpłatności za I kwartał 2013r. mija w dniu 15 marca br. 

7. Mianowania instruktorów. 



7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika. 

Na wniosek Przewodniczącej Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 

13.02.2013roku zamykam próbę na stopień przewodniczki dh. Marcie Jakubkiewicz  

oraz dh. Damianowi Jarosowi i Waldemarowi Pedzie. 

Wyżej wymienionym przyznaję stopień przewodniczki i przewodnika. 

Dziękuję druhowi hm. Dariuszowi Rybackiemu za opiekę nad przebiegiem prób i szczęśliwe 

ich zakończenie. Natomiast nowym młodym wychowawcom harcerskim życzę samych 

radosnych chwil przeżytych za sprawą własnych wychowanków. 

13. Inne 

Dziękuję Drużynowym za bardzo liczne uczestnictwo w XXII Hufcowym kolędowaniu i za 

właściwe przygotowanie swoich wychowanków, bowiem dobór repertuaru i wykonanie (za 

wyjątkiem jednej drużyny) było na najwyższym poziomie. 

Z ogromnym zdziwieniem i smutkiem stwierdzam, że są cztery gromady zuchowe, dwie 

drużyny harcerskie i trzy drużyny starszo harcerskie, które jeszcze nie złożyły planów pracy, 

a najbliższe posiedzenie członków Komendy Hufca będzie poświęcone analizie 

dostarczonych przez funkcyjnych planów pracy. 

                                       C Z U W A J !  

                                                                                   Phm. Katarzyna Kordulasińska                                            


