
Drużynowy 40 BDH               Bydgoszcz, 06 października 2014  

„Leśne Runo” 

pwd. Maciej Kosmala 

 

 

Rozkaz L.08/2014 

 

 

1. Drużyna  

1.1. Przyjmuję na okres próbny do 40 BDH „Leśne Runo” druhny i 

druhów:   

 druhnę Alicję Węgorowską, 

 druhnę Zuzannę Kowalską, 

 druhnę Nicolę Synakiewicz, 

 druha Jakuba Korneckiego, 

 druha Wiktora Kulczyka, 

 druha Bartka Koczorowskiego, 

 druha Pawła Grzeszczyka, 

 druha Mateusza Szabela, 

 druha Jakuba Budę. 

Drodzy druhny i druhowie życzę wam, aby harcerska droga na którą wstępujecie stała się ideą 

waszego młodego życia, żebyście rozwijali  swoje uzdolnienia oraz doskonalili techniki 

harcerskie z pożytkiem dla drużyny, szczepu  i związku. 

 

1.2. Zwolnienia:  

● Zwalniam z funkcji przybocznej drużyny  druhnę Dominikę Duszyńską.  

Dominiko dziękuję Tobie za włożone serce  i pracę w działalność dla drużyny oraz 

promowanie drużyny w środowisku harcerskim.  

 Zwalniam z funkcji zastępowych:  

druhnę och. Dominikę Duszyńską zastępową zastępu "Wesołe Żabki",  

druhnę trop. Annę Kosmala zastępową zastępu "Krople Deszczu", 

druha mł. Karola Krzywdzińskiego zastępowego zastępu "Wataha". 

Dziękuję Wam za włożone serce i pełne zaangażowanie w pracę z zastępem, które premiowało 

dostrzeżeniem waszych zastępów w środowisku hufcowym. 



1.3. Mianowania:  

Mianuję:  

● druhnę trop. Annę Kosmalę na funkcję przybocznej 40 Bydgoskiej Drużyny Harcerskiej 

"Leśne Runo",  

● druhnę och. Małgorzatę Królikowską na funkcję zastępowej zastępu harcerek, 

  druha mł. Karola Krzywdzińskiego na funkcję zastępowego zastępu harcerzy.  

Liczę na Wasze dotychczasowe zaangażowanie i pomoc w prowadzeniu drużyny oraz 

w dążeniu do wspólnych ideałów oraz ukazywanie pozytywnych wartości młodszej braci 

harcerskiej. 

2. Rozwiązania i powołanie:  

2.1. Rozwiązanie: 

 Rozwiązuję dotychczasową Radę Drużyny 40 BDH w składzie: 

pwd. Maciej Kosmala - drużynowy, 

Marcin Garbulski - przyboczny, 

och. Dominika Duszyńska - przyboczna, 

trop. Anna Kosmala - zastępowa, 

mł. Karol Krzywdziński - zastępowy 

Dziękuję Wam za dotychczasową współpracę i życzę samych sukcesów w życiu 

harcerskim i prywatnym. 

 W związku z przystąpieniem drużyny do Sczepu Harcerskiego "LAS" i zmianie nazwy 

drużyny rozwiązuję dotychczasowe zastępy: 

zastęp harcerek "Krople Deszczu", zastęp harcerek "Wesołe Żabki" oraz zastęp harcerzy 

"Wataha". 

2.1. Powołanie: 

 Powołuję Radę Drużyny w składzie: 

pwd. Maciej Kosmala - drużynowy, 

trop. Anna Kosmala - przyboczna, 

och. Małgorzata Królikowska - zastępowa, 

mł. Karol Krzywdziński - zastępowy. 

 Powołuję zastępy: 

zastęp harcerek "Jagódki" oraz  

zastęp harcerzy "Czerwone mrówki". 

       

       Czuwaj! 

Drużynowy 40BDH „Leśne Runo”  

       pwd. Maciej Kosmala 


