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Rozkaz L.4/2013 

Druhny i Druhowie 

 

Podróże to jedno z najwspanialszych doświadczeń, jakie może spotkać człowieka. Poznaje 

on miejsca sobie nieznane, fascynuje się odkryciami nowych zakątków, kultur, rozwiązuje owiane  

dotąd dla niego tajemnicą wszelkie zagadki. Jeszcze bardziej jednak docenia to miejsce, w które 

wraca po największych przygodach swojego życia, by opowiedzieć o wszystkim najbliższym.  

 Mam nadzieję, że wypoczęliśmy wszyscy na tyle, by jednym tchem i z ogromną 

fascynacją wykrzyczeć entuzjastyczne frazy o nowo poznanych krajach, miastach, napotkanych 

ludziach i wydobyć z siebie siły na kroczenie w zatłoczonej, pełnej chaosu, ale i juwenaliowego 

szaleństwa i uśmiechu, studenckiej rzeczywistości. 

 

 

1.Odwołania.  

1.1 Odwołuję z funkcji Komendantki Diabelskich Roztopów pwd. Barbarę Stangret HO. 

 

2. Uchwały, zarządzenia, decyzje.  

3.1 Zgodnie z decyzją Członków Kręgu z dnia 19 marca 2013r. przyjmuję pwd. 

Aleksandrę Magdę HO w poczet Członków Kręgu.  

3.2 Zgodnie z decyzją Członków Kręgu z dnia 26 marca 2013r. przyjmuję pwd. Barbarę 

Stangret HO w poczet Członków Kręgu. 

Gratuluję i życzę druhnom niezwykłych przygód, wielu wspomnień oraz rozwoju osobistego.  

3.3 Zgodnie z decyzją Członków Kręgu z dnia 26 marca 2013r. nadaję status Członka 

Absolwenta phm. Izabeli Lamparskiej HO. Bardzo serdecznie dziękuję za długie lata 

spędzone w Kręgu, bagaż przekazywanych doświadczeń i stwarzanie unikalnej 

atmosfery w diablakowych szeregach. Mam także nadzieję na dalsze wsparcie 

i współpracę.  

3.4 Zgodnie z decyzją Członków Kręgu z dnia 13kwietnia 2013r. nadaję status Członka 

Absolwenta pwd. Aleksandrze Tasz HO.Dziękuję za dotychczasową współpracę 

i liczę na dalsze wsparcie, zwłaszcza w szeregach Kapituły Stopni.  

3.5 Zgodnie z decyzją Członków Kręgu z dnia 23kwietnia 2013r. nadaję status Członka 

Absolwenta pwd. Piotrowi Kawce HR. Bardzo dziękuję za poświęcony czas, 

współpracę i życzę powodzenia w życiu prywatnym, zawodowym oraz na szlakach 

instruktorskiej przygody. 

 

3. Pochwały.  

4.1 Dziękuję wszystkim druhnom i druhom zaangażowanym w organizację i udział 

całorocznego cyklu gier „Pojedynek mistrzów” zakończonego na Wiosennym Przeglądzie 

Hufca. W szczególności pochwały udzielam następującym druhnom i druhom: 

1.1.1 pwd. Zuzanna Kornek  

1.1.2 pwd. Bartosz Rydz 

1.1.3 dh. Piotr Lewandowski 

Czuwaj!  

Komendantka KHKA Diablak 

Sylwia Gudyka HO  


