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Szczep im. R. Traugutta

Łódź, dn. 25.03.2012r.

Rozkaz L. 4/2012
Druhny i druhowie!
Za nami bieg harcerski, na którym śmiałkowie mieli sprawdzaną zarówno swoją wiedzę jak i umiejętności.
Mam nadzieję, że czas wszystkim miło upłynął a sam bieg nie był taki straszny, jak to na początku mogło
się wydawać osobom biegnącym. Mam nadzieję, że nauczyliście się także wiele – zarówno o sobie,
o innych, nowych rzeczy harcerskich czy też zintegrowaliście się.
Cieszę się, że pogoda nam dopisała, dzięki czemu bieg mógł być miłym spacerem zarówno po lesie jak
i po harcerskich dziedzinach.
Zaraz się rozjedziemy do domów, mam nadzieję, że reszta weekendu upłynie Wam tak samo miło
i wiosennie.
2. Szczep
2.3 powoływanie i rozwiązywanie sztabów, komisji szczepowych, komend kursów
Zwalniam z komendę biegu harcerskiego:
pwd. Małgorzata Kowalczyk (komendant)
phm. Renata Cieślak (z-ca komendanta)
H.O. Aleksandra Zielińska (z-ca komendanta)
Zwalniam z funkcji komendantów punktów na biegu:
- samarytanka
pwd. Sonia Urbaniak + uprawniający się Aleksander Staśkiewicz
- pionierka
phm. Nina Malinowska
- łączność
H.O. Aleksandra Owczarek + uprawniający się dh Michał
Wacławski
- struktura
pwd. Olga Skowrońska
- symbolika i obrzędowość
phm. Magdalena Dąbkowska + uprawniająca się pwd. Olga
Skowrońska
- krajoznawstwo i turystyka
pwd. Zosia Snelewska-Stempień
- historia harcerstwa
pwd. Beata Kubiak
- terenoznawstwo
H.O. Kacper Rembowski + uprawniająca się sam. Paula
Dominiak
- wiedza o współczesności
phm. Wojciech Kuczyński
Zwalniam z funkcji opiekunów patroli biegowych: phm. Renata Cieślak, HO Aleksandra Zielińska,
pion. Kamila Fryt, sam. Ewa Michalska, HO Katarzyna Przybył.
Wszystkim osobom organizującym bieg, a w szczególności komendzie biegu, dziękuję za zaangażowanie
i poświęcony czas na zaplanowanie i przeprowadzenie biegu. Wasza praca nie poszła na marne.
6. Stopnie, sprawności, zadania zespołowe, projekty, znaki służb
6.2 Otwarcie próby
Na wniosek drużynowej 3ŁDH „TUGUART” otwieram próbę na znak służby kulturze następującym
osobom: sam. Paula Dominiak (szef zespołu), phm. Magdalena Dąbkowska, sam. Daria Styczyńska,
sam. Ewa Michalska, HO Aleksandra Owczarek, dh Michał Wacławski, trop. Marta Szulczyk.
10. Inne
Podaję wyniki biegu:
Bieg na stopień H.O. zaliczyły:
sam. Daria Styczyńska
dh Emilia Wójcik
dh Ewa Chmielewska

dh Olga Drozd
dh Aldona Żak warunkowo z historii (do czasu zamknięcia próby na stopień, druhna musi odpowiedzieć z historii
u pwd. Beaty Kubiak i zaliczyć dziedzinę na przynajmniej 75%)
Bieg na stopień na poszczególne stopnie warunkowo zaliczyli:
 na stopień pionierki:
trop. Natalia Fajst warunek z terenoznawstwa
ochot. Aleksandra Byczkowska warunek z terenoznawstwa

na stopień samarytanki/ćwika:
dh Karol Bednarek warunkowo z samarytanki
pion. Weronika Skrzypek warunkowo z samarytanki
trop. Marta Szulczyk warunkowo z historii
 na stopień H.O.
sam. Paula Dominiak warunkowo z samarytanki (dodatkowo do czasu zamknięcia próby na stopień,
druhna musi odpowiedzieć z historii u pwd. Beaty Kubiak i zaliczyć dziedzinę na przynajmniej 75%)
trop. Matylda Stefanowska warunkowo z WOW
dh Martyna Muszelska warunkowo z WOW
dh Karolina Mordaka warunkowo z historii
dh Bartek Szostek warunkowo ze struktury
Najwyższą średnią z biegu osiągnęła dh Emila Wójcik 83%
Czuwaj!

Phm. Magdalena Dąbkowska

