Hufiec Harcerzy na Podbeskidziu im. AK
Bielsko-Biała, 25.03.2018 r.

Rozkaz L5/2018
1.

Wyjątki z rozkazów jednostek nadrzędnych
1.1. Wyjątek z rozkazu specjalnego LS1/2018 komendanta Górnośląskiej Chorągwi Harcerzy:
„W dniu wczorajszym pożegnaliśmy na cmentarzu w Sławkowie druha phm. Henryka
Magaczewskiego. Był to wielki społecznik miasta Sławkowa, szczepowy drużyn sławkowskich ZHR oraz
komendant Zagłębiowskiego Związku ZHR Sosnowiec – Zagórze. Polecam aby zapoznad się z jego
wspaniałym życiorysem opublikowanym na fejsbukowej stronie Chorągwi.
1. Służba
1.1. Zarządzam w Górnośląskiej Chorągwi Harcerzy miesięczną żałobę.
1.2. Rozkazuję aby na każdy krzyż harcerski założono czarną krepę, a na sztandary czarny kir.
Czuwaj!
hm. Konrad Nycz
Komendant Górnośląskiej Chorągwi Harcerzy”

1.

Mianowania i zwolnienia
1.1. Rozwiązuję Kapitułę Stopnia Harcerza Orlego i dziękuję przewodniczącemu phm. Dariuszowi
Łysoniowi i drużynowym za sprawną pracę Kapituły.

2.

Stopnie i sprawności
2.1. Na wniosek Kapituły Stopnia Harcerza Orlego, zamykam z wynikiem pozytywnym próbę na
stopieo i przyznaje stopieo Harcerza Orlego dw. Pawłowi Kanikowi.
2.2. Zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopieo Harcerza Orlego dwikowi Wojciechowi
Węgrzynowi.
2.3. Na wniosek Kapituły Stopnia Harcerza Orlego, otwieram próbę na stopieo Harcerza Orlego dw.
Maksymilianowi Berdowskiemu.

3.

Pochwały i nagany
3.1. Dziękuję instruktorom:
Błażej Nycz za prowadzenie drużyny na poziomie puszczaoskim i reprezentowanie środowiska na
poziomie ogólnopolskim,
Jerzy Gliwicki za gotowośd do służby na rzecz 4BDH, szkolenie strzeleckie, szkolenie z druku 3D i
inne projekty,

Jakub Borek za zaangażowanie w kursy zastępowych i prowadzenie drużyny w Godziszce - ZHR w
„Imperium Godziszki” to Twoja zasługa,
Jan Garus za wieloletnie wychowywanie wędrowników – dzięki Tobie będą z nich ludzie.
Konrad Nycz za stworzenie najlepszego pionu zuchowego w Organizacji Harcerzy – oni są
przyszłością środowiska,
Dariusz Łysoo za służbę przewodniczącego Kapituły Harcerza Orlego i wskazywanie kierunku
życiowego kandydatom na harcerzy orlich,
Oskar Koped za kształcenie kadry na kursach „Szlak”, „Perd”, „Grao” i udostępnianie mieszkania
na odprawy,
Sławomir Żołnierczyk za dokumentacje fotograficzną wszystkich akcji środowiska,
Sebastian Adamus za wsparcie i wyrozumiałośd w sprawach finansowych,
Piotr Homa za harcerskie podejście Zarządu Okręgu, krzewienie idei i zajęcie się Domem Harcerza,
Patryk Polaoski za pomoc w sprawach sprzętowych, merytoryczne uwagi i oczywiście UAZ’a
Jan Surzycki za stworzenie ZHR w Cieszynie i pokazywanie, że nigdy nie jest za późno żeby założyd
mundur,
Ks. Tomasz Chrzan za harcerskie Msze Św, rekolekcje i cały rozwój duchowy środowiska,
3.2. Dziękuję Hufcowi Harcerek za współpracę, Kręgowi Dobroczynności za wszelką dobroczynnośd,
funkcyjnym, rodzicom i wszystkim wspierającym.
4.

Sprawy różne
4.1. Zapraszam na harcerskie czuwanie przy Grobie Paoskim w Wielki Piątek o godz. 23:00 w kościele
NSPJ przy dworcu.

Czuwaj!
p.o. Hufcowy
pwd. Karol Pyka HO

