Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Pruszków
im. hm. Andrzeja Romockiego „Morro”

Pruszków, 14 lutego 2014 r.

Rozkaz L. 4/2014

Druhny i druhowie , drogie zuchy !
..."Autentyczny duch braterstwa przezwycięża indywidualny egoizm, uniemożliwiający

ludziom życie w wolności i zgodzie między sobą.
Taki egoizm rozwija się w wymiarze społecznym w tak dziś szeroko rozpowszechnionych
różnych formach korupcji, czy też tworząc organizacje przestępcze, od małych grup do
zorganizowanych w skali globalnej, które, niszcząc dogłębnie praworządność i sprawiedliwość,
godzą w istotę godności każdej osoby."...
W Dniu Myśli braterskiej życzę Wam żeby zacytowane słowa Papieża Franciszka wygłoszone
9.12.3013 roku z okazji Światowego Dnia Pokoju 2014r. zagościły na zawsze w waszych
sercach i rozumach i żeby były iskrą ognia braterstwa nawet w najtrudniejszych momentach.
Nieście te słowa w tym uroczystym dniu naszego święta, tak jak niesiecie dobro poprzez
wyznawanie harcerskich ideałów.
Wyjątki z rozkazu Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego. Rozkaz L. 1/2014 31 stycznia 2014 r.

....
Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Stołecznej. Rozkaz L. 2/2014 31 stycznia 2014 r.

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.2 Informuję o podjęciu uchwały 3/2014 r. przez Komendę Hufca w sprawie nadawania listków
dębowych za lata służby instruktorskiej w Hufcu ZHP Pruszków. Uchwała wraz z regulaminem
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozkazu.
3. Drużyny
3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów

3.1.1. Zgodnie z wnioskiem Rady Drużyny z dnia 5.02.2014 roku, oraz na podstawie złożonego
sprawozdania z realizacji Kampanii "Bohater" Komenda Hufca podjęła decyzję o nadaniu 8 Drużynie
Harcerskiej "Knieja" imienia podpułkownika Antoniego Żurowskiego.
5. Powołania i rozwiązania szczepów
5.3. Zmiany organizacyjne
5.3.1. Na podstawie porozumienia Komendantów Szczepów przenoszę z rozwiązanego z dniem
28.02.2014 Szczepu Harcerskich Drużyn Wodnych do Szczepu Harcerskich Drużyn Sokolich 11 Wodną
Gromadę Zuchową "Wilczki Morskie". Teren działania Gromady pozostaje nie zmieniony
5.3.1. W związku z tym, że gromada przestaje działać w ramach szczepu o specjalności wodnej
zmieniam nazwę 11 Wodnej Gromady Zuchowej "Wilczki Morskie" na 11 Gromada Zuchowa "Wilczki
Morskie".
5.4. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn
3.4.1. Zwalniam z funkcji Drużynowej 88 Gromady Zuchowej "Gwiezdne Elfy "dh Aleksandrę Król
3.4.2. Mianuję na funkcję Drużynowej 88 Gromady Zuchowej "Gwiezdne Elfy "dh Adriannę Król.
Opiekun Aleksandra Król.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1 „ Iskra Poczwórnego Ognia „ - Nagrodę drużynowych dla harcerzy wyróżniających się w
środowiskach otrzymują:
Anna Ignaciuk

Szczep 14

Za przykładowy model samorozwoju harcerskiego

Jacek Kowalski

Szczep 14

Czynny i chętny udział oraz pomoc w rozwoju Szczepu

Adrianna Król

1 PDH

za wzorową postawę harcerską, przykładną aktywność i
przekazywanie innym wartości harcerskich z pasją

Olga Pawlik

1 PDH

za krzewienie w drużynie braterstwa, pogłębianie przyjaźni jej
członków i aktywne podejmowanie wzorowej służby na wielu
polach działania

Gabriela Sadowy

3 PDH

W każde działanie drużyny włącza się z ogromnym
zaangażowaniem. Wykazuje się wrażliwością na potrzeby innych
oraz niecodzienną pogodą ducha

Julia Szmul

3 PDH

Wszystkie powierzone zadania wykonuje sumiennie i starannie.
Można na nią liczyć w każdej sytuacji

Tomasz Kurlej

62 MDHS

bardzo aktywny, pomysłowy, kreatywny. Jest zawsze wtedy,
kiedy jest potrzebny. Postawa godna pochwały i naśladowania

Maria Lipowska

62 MDH „Rudy”

zawsze sumienna i chętna do pomocy. Pełna energii i chęci do
pracy. Jej entuzjazm jest zaraźliwy. Bardzo dobrze prowadzi
zastęp

Maria Tkaczyk

62 MDH "Alek"

bierze aktywny udział w życiu drużyny. . Jest, zawsze chętna do
pomocy, radosna i wesoła. Śmiało stawia kroki na szlaku
harcerskiej przygody, nie boi się wyzwań. Jest sumienna i
odpowiedzialna, zawsze można na Nią liczyć.

Maja
Niewiadomska

40 PDH "SokolętaMacierz"

za duże zaangażowanie w działaniu drużyny, wyróżniającą się
postawę, sumienne pełnienie funkcji zastępowej oraz chęć do
pracy nad sobą

Zofia Trybuła

40 PDH Sokolęta

Za odpowiednią postawę harcerską oraz jako zastępowa

Kinga Czyżak

41 PDH Sokół

za wzorową postawę, bardzo dobrą służbę na funkcji
zastępowej, terminowe składanie konspektów zbiórek zastępu i
wywiązywanie się ze wszystkich swoich obowiązków, za
zamknięcie próby na stopień pionierka

Klaudia Sadowska

41 PDH Sokół

za bardzo dobrą postawę, aktywność, ponadprzeciętną służbę na
funkcji przybocznej, dużo wysiłku włożonego w rozwój 39 GZ
Sokoliki, pracę nad sobą, niezawodną pomoc i stałą chęć i
gotowość do bezinteresownego działania na polu Szczepu

Michał Białoszewski

41 PDH Sokół

za wzorową postawę, aktywność, za dojrzałość w działaniu i
postępowaniu, co wyróżnia druha na polu wędrowników z
drużyny; za rzetelne i pracowite sprawowanie funkcji w hufcu,

pracę nad sobą, pogodny nastrój i chęć do działania
Martyna
Janiszewska

1 NDH „Wilki”

za zaangażowanie i wzorową harcerską postawę

Łukasz Kruszewski

1 NDH „Wilki”

za zachowanie godne do naśladowania

Anna Murzynowska

1 NDH „Wilki”

za pełen altruizm, zaangażowanie i wspaniałą pracę

Mikołaj
Kłudkiewicz

1 NDH „Impeesa”

Za aktywny udział w życiu drużyny, pomoc przy
organizacji urodzin Szczepu i za to, że zawsze można na Ciebie
liczyć

Mateusz
Walendziak

1 NDH „Impeesa”

Za aktywny udział w życiu drużyny, pozytywne
nastawianie i za to że na Twoją pomoc zawsze można liczyć

Katarzyna
Niewiadomska

13 MDH

wykazała się ponad zwyczajnymi chęciami do działania i
udzielanie pomocy na rzecz drużyny. Dziękujemy że jest Druhna
z nami!

Anna Kozera

13 MDH

zawsze gotowa do działania i przez to jest wzorem dla innych.
Oby tak dalej Druhno.

Patrycja Rutkowska

8 PDH „Knieja”

za ogromny postęp i zaangażowanie harcerskie, za głód wiedzy,
za chęć poszerzania swoich umiejętności oraz za umiejętność
zadawania pytań

Nagrody dla harcerzy - kadry gromad zuchowych
Sabina Boniecka

1 NGZ „Wilczęta z
Wrzosowiska”

za podjęcie wyzwania pracy z zuchami, serce, trud i oddanie tej
pracy

Weronika
Rządkowska

1 NGZ „Wilczęta z
Wrzosowiska”

za poświęcenie i zaangażowanie dla najmłodszych członków ZHP,
kreatywność, oddanie, cierpliwość, stanowczość rozjaśnioną
promieniem cierpliwości

Bogumiła Orłowska

1 NGZ „Wilczęta z
Wrzosowiska”

za poświęcenie i zaangażowanie dla najmłodszych członków ZHP,
uporządkowanie, oddanie, pomysłowość otoczoną obłokiem
systematyczności

Jagoda Sikora

11 GZ „Wilczki
Morskie”

Mimo młodego wieku jest wspaniałą przyboczną. Wyróżnia się
swoją postawą na tle innych. Można na niej polegać oraz nigdy
nie odmawia pomocy.

Dominik Helwing

82 GZ

młody pomocnik w 82 GZ "Leśna Gromada"

Nagrody dla harcerzy - członków zespołów
Matylda Kupka

Zespół
Zagraniczny

Wyróżnienie za bardzo szybki rozwój harcerski, chęć działania i
niezmierną pomoc w Zespole Zagranicznym, za samodzielne
wychodzenie z inicjatywą oraz motywowanie innych członków
zespołu do pracy

12.2 „ Poczwórnego Ognia ” - Nagrodę Komendanta Hufca przeznaczoną dla harcerza
wyróżniającego się w roku 2013 otrzymuje dh. Klaudia Sadowska
12.3 „Dla Młodego Talentu harcerskiego” - Nagrodę Komendy Hufca przeznaczoną dla drużynowych
wzorowo wypełniających obowiązki w roku 2013 otrzymują:
dh Kinga Mączyńska
dh. Adrian Duszczyk
dh Zuzanna Pilat
dh. Krystian Radziejewski
dh. Artur Joński
12.4 „List Pochwalny” Komendanta Hufca otrzymują:
pwd. Iwona Horsztyńska

pwd. Lucyna Chodyna
12.5 Zgodnie z uchwała hufca oraz przyjętym regulaminem przyznaje listki dębowe jako świadectwo
stażu z zaliczoną służbą instruktorską.
Imię i nazwisko
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Michał Landowski
Krzysztof Żuławnik
Barbara Nagraba
Beata Pawełczyńska
Agata Erhardt
Anna Kosterkiewicz
Agnieszka Fietkiewicz
Jarosław Kuśmierczyk
Beata Mioduszewska
Arkadiusz Mioduszewski
Dorota Kuszczyk
Katarzyna Kryńska
Zuzanna Machalska
Kornelia Mędrzykowska
Paula Mędrzykowska
Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk
Michał Ślusarczyk
Daria Madeja
Aleksandra Sochaj
Małgorzata Pilat

stopień

Ile listków?

Hm
Hm
Hm
Hm
Hm
Phm
Phm
Phm
phm
Phm
Phm
Pwd
Phm
Phm
Pwd
Phm
Pwd
Pwd
Pwd
Pwd

2 złote
6 złotych
8 złotych +1 srebrny
1 złoty
2 złote
1 złoty 1 srebrny
1 srebrny
4 złote
1 złoty
1 złoty +1 srebrny
5 złotych
1 złoty + 1 srebrny
1 srebrny
1 złoty + 1 srebrny
1 srebrny
1 złoty
1 złoty
1 srebrny
2 złote
1 złoty

Liczba lat zaliczonej
służby
10
32
43
6
10
8
4
22
5
8
27
8
4
8
4
5
5
3
5
5

13. Inne
13.1. Zgodnie z porozumieniem Komendantów Szczepów proponuje przeniesienie przydziału
wszystkich harcerzy nie będących instruktorami z rozwiązywanej z dniem 28.02 drużyny 88 PHDŻ
"Błyskawica" do jednostek harcerskich działających w ramach Szczepu Harcerskich Drużyn Sokolich w
tym do jednostki:
a. pionu harcerskiego która przejmie teren działania rozwiązanej17 KHDŻ "Czarna Perła". Jednostka
zostanie powołana w kolejnym rozkazie i będzie działała przy Zespole Szkół w Nowej Wsi.
b. pionu starszoharcerskiego i wędrowniczego czyli 41 PDH Sokół.
Przeniesienie przydziału może nastąpić na podstawie ustnej deklaracji przy czym każdy harcerz
może wybrać każdą inną jednostkę harcerską niż proponowana. Deklaracje nowego przydziału musi
złożyć każdy członek rozwiązanej jednostki do dnia 28.02.2014 roku. Deklaracje składamy do
drużynowego wybranej jednostki. Jeśli harcerz nie złoży deklaracji przeniesienia przydziału,
zostanie automatycznie skreślony z członków Hufca Pruszków z dniem 1.03.2014 roku. Instruktorzy
z rozwiązanych jednostek zachowują przydział do Hufca Pruszków.
Zobowiązuje drużynowych rozwiązanych jednostek do poinformowaniu swoich członków o tym co
powyżej.
13.2. Informuje, że pwd. Daria Madeja ukończyła kurs podharcmistrzowski zorganizowany przez
Chorągwianą Szkołę Instruktorską Chorągwi Łódzkiej ZHP

Czuwaj
hm. Beata Pawełczyńska

