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Rozkaz L3/17
„Nie to ma wielkie znaczenie, czy aktualnie osiągamy nasze najwyższe ideały, lecz to,ze są one
wysokie”.
Robert Baden-Powell
Drogie zuchy i druhowie!
W przeddzień Święta Zmartwychwstania Pańskiego chciałbym wam życzyć czerpania z tego
wielkiego święta wytrwałości i siły na harcerskiej drodze. W dzisiejszym coraz szybciej zmieniającym
się świecie, niekoniecznie na dobre, nasze wartości i ideały pozostają takie same. Jesteśmy jednak
tylko ludźmi, którzy nie raz potykają się i upadają czy błądzą jak próbują je osiągnąć. To jednak nie
oznacza, że to my powinniśmy próbować je łagodzić, aby było nam łatwiej. Harcerstwo nie jest dla
mięczaków, chociaż często media tak nas właśnie kreują. W dzisiejszych czasach mało kto ma
swoisty kodeks wartości, któremu stara się pozostać wiernym, a to jest powód do dumy.
1.

Wyjątki z rozkazów jednostek nadrzędnych
1.1. Wyjątek z rozkazu L 4/2017 p.o Komendanta Górnośląskiej Chorągwi Harcerzy z dnia 17
marca 2017 roku:
(…)
2. Komisja instruktorska
2.1. Na wniosek Komisji Instruktorskiej zamykam próbę na stopień przewodnika
harcerzowi orlemu Karolowi Kurpowi (Raciborski Związek Drużyn Harcerzy) - opiekun
próby podharcmistrz Tomasz Wardenga.
3. Służba instruktorska
3.1. Zaliczam służbę instruktorską za 2016 rok i wpisuję na listę instruktorów
następujących druhów:
(…)
- pwd. Arkadiusza Tobiasza.
3.2. Udzielam urlopu instruktorskiego phm. Dawidowi Tobiaszowi na okres 1 roku.
(…)
1.2. Wyjątek z rozkazu L 6/2017 p.o Komendanta Górnośląskiej Chorągwi Harcerzy z dnia 13
kwietnia 2017 roku:
(…)
2. Zbiórka Instruktorów
2.1. Zwołuje zbiórkę instruktorów chorągwi w dniu 20 maja 2017 roku w Harcerskim
Ośrodku Wodnym w Wiśle Wielkiej.
(…)

2.

3.

Turniej Zastępów
2.1. Zwołuję na 22 kwietnia 2017 roku II Turniej Zastępów Raciborskiego Związku Drużyn.
Szczegóły dotyczące turnieju zostaną przekazane drużynowy.
2.2. Mianuje komendantem II Turnieju Zastępów pwd. Karola Kurpa.
Zlot Chorągwi
3.1. Podaję do wiadomości, że w dniach 19-21 maja 2017 w Wiśle Wielkiej odbędzie się Zlot
Górnośląskiej Chorągwi Harcerzy. Drużyny powinny zgłosić swoje uczestnictwo do 19 kwietnia
2017 roku.
Czuwaj!
p.o. Komendanta Raciborskiego Związku
Drużyn Harcerzy „BASTION”
/-/ pwd. Arkadiusz Tobiasz HO

