
Bydgoszcz, 24 czerwca 2013 roku

Rozkaz L./2013/06

1. Drużyna
1.1. Przyjmuję na okres próbny do 40 BDH „Synowie i Córki Wiatru”:

● Sebastiana Piotrowskiego
● Jeremiego Ranosza
● Feliksa Najdowskiego

1.2. Zwalniam z 40 BDH „Synowie i Córki Wiatru”:
● Angelikę Zielińską
● Matrynę Szmandę

1.3. Zamykam okres próbny dwóch zastępów harcerskich i jednego        
zastępu starszo-harcerskiego, nadając im odpowiednie nazwy:

● Zastęp harcerzy: „Wataha”
● Zastęp harcerek: „Krople Deszczu”
● Zastęp starszo-harcerski: „Dragon”

1.4. Nadaję prawo do noszenia proporca zastępowego zastępom Wataha i         
Krople Deszczu
1.5. Powołuję Radę Drużyny w składzie:

● Marcin Garbulski - drużynowy
● Maciej Kosmala - przyboczny
● Magdalena Pulkowska
● Szymon Andrzejewski
● Robert Langner - zastępowy
● Anna Kosmala - proporcowy
● Ewa Gąsior - muzyczny

1.6. Ustalam niniejszym rozkazem, że podczas wszystkich oficjalnych       
apeli szkolnych w Zespole Szkół nr 24 im. Mariana Rejewskiego harcerki
i harcerze przychodzą w pełnym umundurowaniu harcerskim. Rozkaz       
obowiązuje od dziś, a więc dotyczy także najbliższego apelu, kończącego         
rok szkolny, a który odbędzie się 28 czerwca 2013 roku.

2. Zwolnienia i mianowania
2.1. Zwalniam Angelikę Zielińską i Martynę Szmandę z funkcji        
zastępowych
2.2. Powołuję Magdalenę Pulkowską na zastępową zastępu „Krople       
Deszczu” – na rok harcerski 2013/2014
2.3. Powołuję Szymona Andrzejewskiego na zastępowego zastępu      
„Wataha” na rok harcerski 2013/2014
Magdaleno i Szymonie – wkraczacie w nowy etap swojej harcerskiej służby – będziecie            
łączyć swój własny wzrost w ramach zastępu starszo-harcerskiego, a jednocześnie         
kształcić swoich naśladowców jako zastępowi zastępów harcerskich. Życzę Wam wielu         
przygód, radości i prawdziwych przyjaźni. Bądźcie wodzami i wzorami do naśladowania,          



ale przede wszystkim – starszym duchowym rodzeństwem dla druhen i druhów z Waszych            
zastępów. Gratuluję nowej funkcji!

3. Sprawności
3.1. Zamykam próby i nadaję sprawność kuchcika (*) druhnom: Urszuli         
Gilewskiej i Dominice Duszyńskiej
3.2. Zamykam próbę i nadaję sprawność ognika (*) druhowi Szymonowi         
Andrzejewskiemu

Rozkaz wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2013 roku

Całym życiem – czuwaj!
Drużynowy 40BDH „Synowie i Córki Wiatru”

Marcin Garbulski


