Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Poznań-Jeżyce
im. Stefana Czarnieckiego

ROZKAZ

Poznań, 31 maja 2012 roku

L 3/2012

Wyjątki z Rozkazu Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej ZHP L. 3/2012 z dnia 31 marca 2012 r.
1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Informuje, że Kurs Drużynowych Starszoharcerskich, organizowany w terminie
7-9.10.2011 oraz 21-23.10.2011 ukończyli:
…
• Grzegorz GAPINSKI - Hufiec Poznań-Jeżyce
• Sebastian JÓZEFCZAK - Hufiec Poznań-Jeżyce
• Rafał KURZYMSKI - Hufiec Poznań-Jeżyce
…
/-/ hm. Jarosław RURA
----------------------------------------Wyjątki z Rozkazu Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej ZHP L. 5/2012 z dnia 31 maja 2012 r.
1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
Upoważniam do zatwierdzania kolonii zuchowych i obozów harcerskich organizowanych
przez środowiska harcerskie w hufcach podczas HAL 2012 (z wyjątkiem wypoczynku,
gdzie w komendzie obozu jest komendant lub skarbnik hufca, obozów hufca oraz obozów
zagranicznych) i zobowiązuję do terminowego przekazania dokumentacji zatwierdzonych
placówek. Dokumentacje finansowa oraz umowy cywilno-prawne podpisuje komendant
i skarbnik hufca łącznie.
Upoważnieni Komendanci Hufców:
…
hm. Krzysztof Stankowski Hufiec Poznań-Jeżyce
…
4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
4.1. Powołuje Komendę ZLOTU SENIORÓW I STARSZYZNY HARCERSKIEJ Chorągwi
Wielkopolskiej ZHP w Ostrowie Wielkopolskim w składzie:
…
hm. Halina SMÓL-BOR - z-ca komendanta ds. organizacyjnych
…

/-/ hm. Jarosław RURA
-----------------------------------------

Zuchom, harcerzom i instruktorom naszego Hufca chciałbym serdecznie podziękować za wkład
pracy, zaangażowanie oraz wspaniałą atmosferę, w której przebiegł złaz Hufca. W szczególności
chciałbym podziękować moim najbliższym współpracownikom, w tym Komendzie Złazu
„Strzeszynek 2012”. Z upływającym dla nas czasem coraz częściej i mocniej zauważam i doceniam
ogrom pracy wkładany w organizację przedsięwzięć hufcowych. Kolejny raz daliśmy dowód
pożyteczności naszego działania.
…………………………………………………………………………………..

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
4.1. Rozwiązywanie i powoływanie sztabów
4.1.1. Rozwiązuję Komendę Złazu Hufca Poznań-Jeżyce w składzie:
- phm. Joann Trzeciak – komendant
- phm. Agata Wojdecka – z-ca komendanta
- hm. Maciej Siwiński - oboźny
7. Mianowania instruktorów.
7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 12.04.2012 r. zamykam
próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania
Instruktorskiego dh. Sandrę Kaźmierczak.
7.1.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10.05.2012 r. zamykam
próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania
Instruktorskiego dh. Mirosławę Marię Jaszczak.
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 12.04.2012 r. otwieram
próbę na stopień przewodniczki dh. Sandrze Seifert – opiekun próby
phm. Agata Wojdecka.
7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10.05.2012 r. otwieram
próbę na stopień przewodnika dh. Szymonowi Barłóg – opiekun próby
phm. Joanna Trzeciak
13.2. Mianowania w drużynach
Na wniosek drużynowego 234 PDH „Tarpany” podaję do wiadomości:
- w drużynie został zwolniony z funkcji przybocznego pwd. Jan Pawłowski.

- w drużynie zostali mianowani na funkcję przybocznych:
- dh Aleksandra Gottfrydziak-Szota
- dh Szymon Barłóg
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