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ROZKAZ SPECJALNY L. 3/2019 
 
 

 
 
Wyjątki z rozkazu Komendantki Hufca ZHP Sosnowiec L.5/2019 z dnia 31.05.2019r. 

 

7. Mianowania instruktorów 
 

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika 
 

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 08.05.2019 roku zamykam 
próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania 
Instruktorskiego druhny/druhów: dh. Barbarę DEREJSKĄ i dh Adama DEREJSKIEGO. 
 

-Czuwaj! 
 

phm. Edyta BORECKA 

 

 

Wyjątki z rozkazu Komendantki Hufca ZHP Sosnowiec L.6/2019 z dnia 30.06.2019r. 

 

7. Mianowania instruktorów 
 

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika 
 

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 05.06.2019 roku zamykam 
próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania 
Instruktorskiego druhnę Aleksandrę Malesa. 

 
 

-Czuwaj! 
 

phm. Edyta BORECKA 

 

KOMENDANTKA 

SOSNOWIECKIEGO HUFCA 

ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO 



DRUHNY I DRUHOWIE INSTRUKTORZY! ZUCHY, HARCERKI I HARCERZE! 

 

Za nami czas wakacji. Czas pełen wrażeń i przygód. Dziś zostały nam już tylko 

wspomnienia tych wakacyjnych dni.  

Wraz z nowym rokiem szkolnym rozpoczęliśmy nowy rok harcerski 2019/2020. 

Zgodnie z naszą tradycją ten dzień jest zawsze uroczysty i ciekawy.   

Cieszę się, że w tak licznym gronie możemy wspólnie go rozpocząć. Przed nami 

dziesięć miesięcy zabawy i przygody, ale także wytężonej pracy i nauki. Dziesięć 

miesięcy zbiórek, rajdów i biwaków, zdobywania nowych stopni i sprawności, które 

zostaną zwieńczone przyszłorocznymi obozami. Z tej okazji, wszystkim członkom 

naszego hufca, a także ich rodzicom i sympatykom harcerstwa życzę pomyślności  

i wielu osiągnięć w szkole, na studiach, w życiu zawodowym i osobistym oraz wielu 

wspaniałych chwil w harcerskim gronie. Kadrze instruktorskiej życzę wytrwałości  

w pełnionej służbie oraz dużo zadowolenia z pracy, która należycie i sumiennie 

wykonana przyniesie z pewnością satysfakcjonujące efekty.  

Przy okazji pragnę podziękować wszystkim naszym instruktorom, którzy w okresie 

wakacyjnym,  poświęcając swój czas urlopowy i prywatne wczasy, nie oczekując 

nic w zamian, podjęli trud organizacji Harcerskiej Akcji Letniej i pełnili funkcje 

wychowawcze i kwatermistrzowskie na obozach harcerskich naszego hufca 

w Dwerniczku oraz w miejscowości Piaski - Drużków.  

Szczególne słowa kieruję do seniorów dziękując im za ich wytrwałość i aktywność  

w pracy, a także udział w imprezach chorągwianych i ogólnopolskich oraz godne 

reprezentowanie na nich naszego hufca.   

 
-Czuwaj! 

 

phm. Edyta BORECKA 


