Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Łódź – Polesie
Szczep im. R. Traugutta

Łódź, dn. 13.01.2012r.

Rozkaz L. 1/2012
Druhny i druhowie!
96 lat temu w gmachu budynku, w którym się znajdujemy, powstała drużyna. Z biegiem lat powstało więcej
drużyn w I Liceum Ogólnokształcącym, dzięki którym mamy nasz szczep. Szczep prężnie działający, który przez
te wszystkie lata nieraz zmieniał wygląd, ale zawsze był rodziną. Tutaj powstało wiele związków międzyludzkim,
wiele przyjaźni, wiele przygód udało się przeżyć a także wiele osób, dzięki działaniu w harcerstwie, robi świetlne
kariery zawodowe. I mimo, że nie zawsze na każdej uroczystości szczepu możemy być wszyscy razem fizycznie,
to wiem, że wiele osób jest z nami właśnie w tym momencie myślami.
Życzę Wam wielu przyjaźni w szczepie, poczucia przynależności do naszej rodziny oraz wielu wspólnych chwil
i niejednego wspólnego święta szczepu..
Wyjątki z rozkazu Komendantki Hufca Łódź-Polesie – Rozkaz L. 10/2011 z dn. 29.12.2012:
7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 22 listopada 2011 r. zamykam próbę, przyznaję stopień
przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Sonię Urbaniak, opiekunka
phm. Marta Wawrzyniak.
13. Inne
13.1. Na wniosek Szefa szkolenia HSR Piotra Skowrońskiego przyznaje odznakę „Ratownik Medyczny ZHP”
następującym druhnom i druhom:
Kijewskiemu Markowi,
Mordace Karolinie,
Stefanowskiej Matyldzie.
2. Szczep
2.1 Zwolnienia
Zwalniam z funkcji instruktora komendy szczepu – pwd. Wojciecha Kuczyńskiego.
2.2 Mianowania
Mianuję na zastępcę komendantki szczepu – pwd. Wojciecha Kuczyńskiego.
Mianuję na chorążego szczepu – dh. Jana Skąpskiego.
2.3 powoływanie i rozwiązywanie sztabów, komisji szczepowych, komend kursów
Powołuję wspólną komisję stopni harcerskich dla 10ŁDH i Próbnej Drużyny Harcerskiej.
3. Drużyny, gromady
3.2 Mianowania
Na wniosek drużynowej 47ŁWDH mianuję na funkcję instruktora drużyny – pwd. Wojciecha Kuczyńskiego.
5. Komisje stopni drużyn i gromad
5.2 Mianowania
Mianuję na przewodniczącą komisji stopni harcerskich 10ŁDH i PDH – Aleksandrę Owczarek HO.
Mianuję na członka komisji stopni harcerskich 10ŁDH i PDH – sam. Ewę Michalską.
6. Stopnie, sprawności, zadania zespołowe, projekty, znaki służb
6.2 Otwarcie próby
Na wniosek komisji stopni wędrowniczych 8ŁDH otwieram próbę na stopień HO, dh. Oldze Drozd.
9. Pochwały, nagrody, wyróżnienia
 W imieniu drużynowego 8ŁDH, udzielam pochwała dh. Oldze Drozd za nieocenioną pomoc
w prowadzeniu drużyny.



Udzielam pochwały GZ „Brykające Tygryski” za przygotowanie i wystawienie bardzo fajnych jasełek
na wigilii szczepu.

 Ogłaszam wyniki współzawodnictwa podczas Święta Szczepu:
- Pion zuchowy:
I miejsce i nagroda: GZ „Brykające Tygryski”
II miejsce: GZ „Ogniste Smoki”
III miejsce: GZ „Radosne Pszczółki”
- Pion harcerski:
I miejsce i nagroda: 10ŁDH
II miejsce: PDH
III miejsce: 4ŁDH
IV miejsce: 7ŁDH
- Pion wędrowniczy
I miejsce i nagroda: 8ŁDH
II miejsce: 47ŁWDH

Czuwaj!
Phm. Magdalena Dąbkowska

