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Rozkaz L. 20/2012/HAL

Drugi obóz naszego szczepu a czwarty środowiska z Łomianek dobiegł końca .Z dumą 
patrzyłem na to jak z każdym dniem stajecie się coraz bardziej świadomi znaczenia Krzyża 
Harcerskiego i Prawa Harcerskiego. Rozpiera mnie duma, że wśród was jest coraz więcej 
osób na których piersiach ten Krzyż się znajduje. Rosniemy w siłę. Jestem przekonany, że 
zdobyta na tym obozie wiedzę będziecie potrafili wykorzystać w dalszej swojej harcerskiej 
drodze i życiu codziennym. Zdobyte przez was stopnie i sprawności są tego oczywistym 
dowodem. Mam nadzieję, że ten obóz pozostanie w waszej pamięci .
4.    
Zwolnienia
4.1.Zmiany w składzie Rady Obozu
Z dniem dzisiejszym rozwiązuję  Radę  Obozu  Szczepu  462  DHiGZ z  Łomianek  w 
Zdbicach
4.2. Zwolnienia z funkcji
Z  dniem  dzisiejszym  zwalniam  z  funkcji  obozowych  wszystkie  osoby  na  nie 
mianowane. 

5.  
Przyznanie  stopni,  sprawności,  zadań  zespołowych,  odznak  specjalistycznych, 
uprawnień państwowych
5.1. Otwarcie prób na stopnie, sprawności i zadania zespołowe
Z dniem dzisiejszym otwieram próbę na stopień Wywiadowcy dh Max Migacz
Z dniem dzisiejszym otwieram próbę na stopień Wywiadowcy dh Jakub Stępniewski, dh 
Jan Moszczyński
Z dniem dzisiejszym otwieram próbę na stopień Wywiadowcy dh Rafał Kulesza
5.2. Zamknięcie prób i przyznanie stopni, sprawności i zadań zespołowych
5.2.1. W wyniku zrealizowania wymagań zamykam próbę i przyznaje stopień Młodzika 
dh Max Migacz, dh Rafał Kulesza, dh Jakub Stępniewski, dh Jan Moszczyński
5.2.. Z dniem dzisiejszym zamykam próbę i przyznaje sprawność Oszczędny dh Maja 
Dąbrowska, dh Adrian Koniec
5.2.2.  Z dniem dzisiejszym zamykam próbę i  przyznaje sprawność  Igiełka  dh Emil 
Domański
5.2.3. Z dniem dzisiejszym zamykam próbę i przyznaje sprawność Robinson dh Łukasz 
Potyraj
5.2.4.  Z dniem dzisiejszym zamykam próbę i przyznaje sprawność  Ognik  dh Bartek 
Derlikowski, dh  Jakub Stępniewski
5.2.5.  Z dniem dzisiejszym zamykam próbę i  przyznaje sprawność  Łazik  dh Jakub 
Stępniewski
5.2.6. Z dniem dzisiejszym zamykam próbę i przyznaje sprawność Goniec dh Dariusz 
Choroś



5.2.7.  Z dniem dzisiejszym zamykam próbę  i  przyznaje  sprawność  Przyrodnik  dh 
Jakub Stępniewski
5.2.8.  Z dniem dzisiejszym zamykam próbę i przyznaje sprawność Pomocna Dłoń dh 
Adrian Koniec
5.2.9  .  Z  dniem  dzisiejszym  zamykam  próbę  i  przyznaje  sprawność  Krawiec  dh 
Antonio Morra

8.    
Sprawy różne
8.3. Inne
8.3.1 Program dnia

Podaję do wiadomości następujący program zajęć na dzień dzisiejszy.
Przed południem:  Powrót do łomianek
Po południu: Dojazd do Łomianek – rozładowanie samochodu ze sprzętem

                                                                                                           CZUWAJ !
                                                             
                                                                                                          Phm. Robert Goś – HR


