
Kędzierzyn-Koźle, 22 lutego 2017 roku

Rozkaz L.2/2017
 

Zuchy! Harcerze! Instruktorzy!
Druhny i Druhowie!

„Skauting to wielka gra.  Przynosi  korzyści  tak temu co daje,  jak i  biorącemu. Skauting
uczy, jak stać się człowiekiem.”.

Słowa  te  należą  do  sir  Roberta  Baden-Powella,  założyciela  ruchu  skautowego  i  są
aktualne  mimo  upływu  lat.  Skauting  nadal  jest  grą,  nadal  uczy  i  przynosi  korzyści.
Dla wszystkich, bez wyjątku. W tym szczególnym dniu, jakim jest Dzień Myśli Braterskiej,
życzę Wam z całego serca, aby było tak dalej, bez ustanku. Życzę Wam również pogody
ducha,  braterstwa,  szacunku,  szczerości,  przyjaźni,  cierpliwości,  wytrwałości,  miłości
i wyrozumiałości. Bo jakimi skautami – harcerzami bylibyśmy bez tych wartości?

Na koniec życzeń pozostawiam przesłanie – jeden z moich ulubionych cytatów druha
Roberta: „Starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliście.”.

Wyjątki z rozkazu specjalnego Naczelnika ZHP Ls.1/2017 z dnia 22 lutego 2017 roku

11. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia
11.2. Listy Pochwalne Naczelnika ZHP
Wyróżniam Listem Pochwalnym następujące Druhny i Druhów:

Lp Stopień Imię Nazwisko Hufiec

1. pwd. Dominika ŁOTECKA Kędzierzyn-Koźle

2. pwd. Patryk WEWIOR Kędzierzyn-Koźle

Serdecznie gratuluję wyróżnionym Druhnom i Druhom - drużynowym, których  postawa
jest  godnym  naśladowania  przykładem  zaangażowania  w  pracę  na  rzecz  zuchów
i harcerzy.

Czuwaj!
hm. Małgorzata SINICA

***
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7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1.  Na wniosek  Komisji  Stopni  Instruktorskich z  dnia  13 lutego 2017 roku zamykam
z wynikiem negatywnym próbę na stopień przewodniczki/przewodnika:

 druhowi Patrykowi BALICKIEMU,
 druhnie Agnieszce KOZIOŁ.

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1.  Na wniosek Komisji  Stopni  Instruktorskich z dnia 13 lutego 2017 roku otwieram
próbę  na  stopień  przewodniczki  druhnie  Natalii  TUMIŁOWICZ,  opiekun  próby  –
phm. Łukasz CZARNECKI.

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 8 lutego 2017 roku przyjmuję przewodnika Szymona RUCZKĘ w poczet
instruktorów ZHP.
7.5.2.  Z  dniem  18  lutego  2017  roku  przyjmuję  przewodnika  Szymona  DŁUGOSZA
w poczet instruktorów ZHP.

10. Wystąpienia instruktorów, skreślenia z listy członków, ustanie członkostwa
10.1.  Podaję do wiadomości,  że z dniem 9 lutego 2017 roku pwd. Joanna NIEZGODA
odchodzi z ZHP zgodnie z § 25 Statutu ZHP.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Udzielam pochwały druhowi Krzysztofowi ANTONIKOWI za zorganizowanie i prze-
prowadzenie  pierwszego  w  hufcu  Zuchowego  Balu  Karnawałowego.  Gratuluję
inicjatywy!

Czuwaj!

pwd. Tadeusz WITCZAK
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