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

Pruszków, 27 grudnia 2015 r.

Rozkaz L. 26/2014
Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L. 19/15 z dnia 23.12. 2015 r.
4.3.1. Powołuję komendę Kursu Podharcmistrzowskiego „Kolosy” w następującym składzie:
….phm. Kornelia MĘDRZYKOWSKA - Hufiec Pruszków….
14. Inne 14.1. Informuję, że kurs Harcerskiej Służby Zabezpieczenia ukończył Piotr Głuszek –
Hufiec Pruszków.
1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1 Informuję o decyzji komendanta i skarbnika hufca z dnia 17.12.2015 r. w sprawie
dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla zimowisk organizowanych w Hufcu Pruszków w
2016 r. Treść decyzji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozkazu.
1.2.2 Informuję o decyzji komendy hufca z dnia 17.12.2015 r. w sprawie w sprawie przyjęcia
dodatkowego zadania do prób przewodnikowskich realizowanych w Hufcu Pruszków. Treść decyzji
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego rozkazu.

2. Hufiec

2.1. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Rozwiązuje sztab projektu ”Zostań Św Mikołajem 10” i odwołuję z jego skład następujące
druhny i druhów:
- pwd. Artura Pawełczyńskiego – szef Sztabu
- dh Wiktorię Warzochę – SHDS
- dh. Mateusza Kalko – Szczep im. Paderewskiego.
- dh Ann Murzynowską – NSDHiZ Wataha
- dh. Macieja Jeszke – 62MSDHiZ Szaniec
- dh. Artura Jońskiego – S14MDHiZ
- dh Marcina Turowskiego – magazyn
2.3.2. Rozwiązuje sztab projektu społecznego ”Podaruj siebie innym – przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie”:
- hm. Beatę Pawełczyńską - koordynator
- dh. Piotra Pawlaka
- pwd Dagmarę Marciniak
- phm. Kornelię Mędrzykowską
- pwd Patrycję Pawlik
- pwd Paulę Mędrzykowską
- dh Hannę Marczak
- dh Gabrielę Sobczak
- pwd. Karola Nicińskiego
- hm. Monikę Pawełczyńską
- pwd. Piotra Tomaszewskiego
- pwd. Annę Jeziorek
- pwd Michała Białoszewskiego

5. Szczepy
5.3. Zmiany organizacyjne
5.3.1. Podaję do wiadomości, że Aleksandra Król (S im. P) na wniosek Komendanta Szczepu z
dniem 22.12 przestaje być opiekunem 88 GZ „Gwiezdne Elfy”.
6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
6.1.1. Mianuję hm. Krzysztofa Żuławnika na funkcję Komendanta zimowiska w Krakowie
organizowanego przez 62MSDHiZ SZANIEC
7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 21.12.2015 r. zamykam próbę, przyznaję
stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Bogumiłę
Orłowską (NSDHiZ). Opiekun hm. Jarosław Kuśmierczyk.
7.1.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 21.12.2015 r. zamykam próbę, przyznaję
stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druha Łukasza
Pawlicę (NSDHiZ). Opiekun hm. Jarosław Kuśmierczyk.
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 21.12.2015 r. otwieram próbę na stopień
przewodnika dh. Pawłowi Horsztyńskiemu (S14MDHiZ). Opiekun hm. Beata Pawełczyńska
7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 21.12.2015r. otwieram próbę na stopień
przewodnika dh. Piotrowi Głuszkowi (62MSDHiZ). Opiekun phm. Agnieszka Fietkiewicz-Zapalska
7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrza
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 21.12.2015 r. otwieram pwd. Marcie
Kuczewskiej (NSDHiZ) próbę na stopień podharcmistrza. Opiekun hm. Jarosław Kuśmierczyk.
7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 17.12.2015 r przyjmuję przewodnika Annę Jeziorek(SHDS) w poczet instruktorów
ZHP.
7.5.2. Z dniem 22.12.2015 r przyjmuję przewodnika Krystiana Radziejewskiego (S im.P) w poczet
instruktorów ZHP.
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1 Udzielam pochwały wszystkim członkom sztabu tegorocznej edycji projektu „Zostań
św. Mikołajem”. Dzięki Waszej koordynacji akcja przebiegła sprawnie i dała duże owoce.
12.2 Udzielam pochwały wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji projektu „Zostań św.
Mikołajem”. Szczególnie gorąco dziękuje osobom które pakowały w niedziele paczki. To była
bardzo trudna fizyczna praca. Pokazaliście podczas niej swoją wielkość i determinację.
12.3 Udzielam pochwały dh Karnie Marczak (SHDS) za zorganizowanie Wigilii dla członków
Hufca Pruszków w tym konkursów przed Wigilją.
12.4 Udzielam pochwały członkom sztabu
przemocy w rodzinie”.

projektu

społecznego „Przeciwdziałanie

- pwd. Piotrowi Tomaszewskiemu (SHDS) za wsparcie merytoryczne oraz nagranie i złożenie
spotu reklamowego akcji i poświęcenie kilkudziesięciu godzin na to zadanie.
- pwd. Karolowi Nicińskiemu (SHDS) za wsparcie merytoryczne oraz przygotowanie materiału
promocyjnego, stron wydarzenia, złożenia propozycji programowej i poświęcenie wielu godzin na
to zadanie.
- pwd Dagmarzę Marciniak (S14MDHiZ) za wsparcie merytoryczne oraz przygotowanie wstępu oraz
zadań dla pionu zuchowego w ramach propozycji programowej.
- dh Hannie Marczak (SHDS) za wsparcie merytoryczne oraz obsługę konkursu hufcowego oraz
przygotowanie zadań dla pionu wędrowniczego w ramach propozycji programowej.
- pwd Patrycji Pawlik (SHDS), phm. Kornelii Mędrzykowskiej, pwd Pauli Mędrzykowskiej, dh
Gabrieli Sobczak(NSDHiZ) za wsparcie merytoryczne oraz przygotowanie zadań dla poszczególnych
pionów w ramach propozycji programowej.
- pwd Michałowi Białoszewskiemu (SHDS)
finansowej zadania (oferta i rozliczenie).

za wsparcie merytoryczne oraz obsługę strony

- hm. Monice Pawełczyńskiej-Ślusarczyk (SHDS), pwd. Annie Jeziorek (SHDS) za wsparcie
merytoryczne zadania oraz udział w spocie i użyczenie swojego wizerunku do celów programu
społecznego.
- dh Julii Kołodziej (SHDS) i dh. Szymonowi Zagożdżonowi (SHDS) za udział w spocie i użyczenie
swojego wizerunku do celów programu społecznego.
- dh. Piotrowi Pawlakowi (SHDS) za wsparcie merytoryczne.

Czuwaj
hm. Beata Pawełczyńska

