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Rozkaz L3/20
1.

Rozpoczęcie roku harcerskiego
Jako że doroczna Pielgrzymka do Sanktuarium Maryjnego w Aylesford w najbliższą
niedzielę nie może się odbyć, hufiec Warszawa z hufcem harcerek Bałtyk rozpoczynają
formalnie rok harcerski w najbliższą sobotę 19-go września Mszą świętą w kościele na
Devonii, godz 16.15.
Niestety udział w Mszy świętej „na żywo” jest ograniczony do członków komendy
hufca – natomiast Msza będzie też dostępna wirtualnie, na linku parafii Devonia.
Szczegóły podłączenia zostały wysłane funkcyjnym wszystkich jednostek.
Polecam wszystkim funkcyjnym aby wzięli udział w Mszy świętej wirtualnie a także
zachęcili do tego młodzież w swoich jednostkach, aby cały nasz hufiec miał wspaniałe
wspólne rozpoczęcie roku harcerskiego.

2.

Stopniowy powrót do bezpośredniej działalności harcerskiej
Na polecenie Komendanta Chorągwi podaję iż stopniowy powrót do bezpośredniej
działalności harcerskiej się odbywa według reguł ustalonych przez Zarząd Okręgu, które
obowiazują wszystkie nasze jednostki.
Szczegóły i dokumenty dotyczące tych reguł można znaleźć na linku:
http://zhpwb.org.uk/okreg-wielko-brytyjski/dokumenty/covid-19/

3.

Zatwierdzenie osób sprawdzających dokumentację akcji
Zatwierdzam następujące osoby jako uprawnione do sprawdzania dokumentacji
przedstawionej przez jednostki w hufcu wobec zaplanowanych swoich akcji:

phm Patryk Mendel
hm Michał Nalewajko
pwd Filip Nykiel-Jastrzębski
pwd Krzysztof Zarębski
h.Rp Jan Moszumański
4.

Procedura przedstawiania dokumentacji dot. oceny ryzyka
i)

ii)

5.

Oceny ryzyka przedstawione przez poszczególne jednostki hufca należy
wysyłać w pierwszym etapie do Hufcowego, który następnie rozdzieli między
osobami sprawdzającymi
O ile osoba z listy sprawdzających pomagała jednostce w przygotowaniu
dokumentacji, to musi inna osoba z listy tę dokumentację sprawdzić

Przywrócenie drużyny do pracy
Stwierdzam zakończenie okresu zawieszenia 5 DH im. Ryszarda Kaczorowskiego (Rozkaz
L7/19) i przywracam drużynę do pełnej pracy harcerskiej.

6.

Zwolnienia
Zwalniam na własną prośbę następujących funkcyjnych:
Z funkcji p.o. drużynowego 7 DH im. Zawiszy Czarnego druha:

h.o. Hubert Bałos

Dziękuję im za wkład pracy oraz wysiłek w prowadzeniu swoich jednostek.
7.

Mianowania
Komendant Chorągwi swoim rozkazem L3/20 mianował drużynowym 5 DH im. Ryszarda
Kaczorowskiego druha:
phm Wojciech Bernasiński
Mianuję następujących funkcyjnych:
Na funkcję p.o. drużynowego 7 DH im. Zawiszy Czarnego druha:

ćw. Łukasz Kaczmarek

Życzę druhom powodzenia i zadowolenia na odpowiedzialnej funkcji drużynowego.
8.

Otwarcie próby na stopnie
Otwieram próbę na stopień harcerza orlego druhowi:
ćw. Łukasz Kaczmarek

9.

Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Chorągwi oraz Zjazd Okręgu
W tym roku, wobec reguł dotyczących COVID-19, Konferencja Chorągwi oraz Zjazd
Okręgu się odbędą wirtualnie ale osobno, w pierwsze dwie soboty w październiku.
Jest zarówno uprawnieniem jak i obowiązkiem każdego instruktora brać udział w
Konferencji jak i w Zjeździe.
Telekonferencja Sprawozdawczo-Wyborcza naszej Chorągwi odbędzie się w sobotę 3-go
października. Konferencja rozpocznie się o godz. 11.00 a zakończenie jest przewidziane
na godz. 13.30.
Instrukcje dotyczące udziału oraz podłączenia elektronicznego zostaną przesłane
wszystkim instruktorom hufca w najbliższym czasie.
Telekonferencyjny Zjazd Okręgu odbędzie się w sobotę 10-go października. Szczegóły
zostaną przesłane wszystkim instruktorom hufca jak tylko je otrzymamy od Okręgu.

10.

Uroczystość pod Pomnikiem Lotników
Dla celów ewidencyjnych podaję iż w dniu sobota 5-go września poczet sztandarowy
2WDH asystował przy składaniu wieńca ZHP pod Pomnikiem Lotników na Northolt.
Skład pocztu: hm M. Iczkiewicz, pwd A. Zarębski, h.o. M. Zelezny i wyw. Z. Zarębski.
Wieniec składali w imieniu Naczelnictwa hm Teresa Ciecierska i hm Michał Nalewajko.

11.

Pasowanie Zuchów
Dla celów ewidencyjnych podaję iż w dniu niedziela 6-go września odbyła się w parku na
Ealingu impreza Pasowania Zuchów. W imprezie uczestniczyło 8 gromad zuchowych. 17
zuchów zostało pasowanych na harcerza. Dziękuje druhowi Namiestnikowi Zuchów oraz
Wodzom za udane przeprowadzenie tej ważnej imprezy.

12.

Kalendarz
Msza św na rozpoczęcie roku harcerskiego w kościele na Devonii – 19.09.2020
Konferencja Chorągwi Sprawozdawczo-Wyborcza telekonferencyjnie – 03.10.2020
Zjazd Okręgu WB telekonferencyjnie – 10.10.2020
Turnus III kształcenia instruktorów – 21-22.11.2020 – do potwierdzenia
Dzień HO/HRp na Beavor Lane – 22.11.2020 lub 29.11.2020 – do potwierdzenia
Zimowiska drużyn – 27-31.12.2020
Rada Komendy Hufca – 07.01.2021
Odprawa Hufca – 14.01.2021
Czuwaj!
Patryk Mendel, Phm
Hufcowy

