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

Pruszków, 22 lutego 2015 r.

Rozkaz L. 2/2015
Przyjaźń nie jest czymś spontanicznym, automatycznym, jest natomiast
owocem obopólnej zgody, decyzji, życiowej postawy, otwartości. Nie staje
się, ani nie pozostaje przyjaciółmi przez przypadek. Prawdziwa harmonia jest
najpiękniejszym darem wierności prawdzie, uczciwości, sprawiedliwości; jest
zawsze zaskoczeniem i zadziwieniem. Tak jak światło gwiazd nie pojawia się
jedynie wtedy, kiedy się je dostrzega, i nie znika, gdy zostało dostrzeżone.
Dalmazio Mangillo

W Dniu Myśli Braterskiej życzę wam abyście na swojej drodze harcerskiej
zawsze mogli odczuwać tą magiczną moc prawdziwej przyjaźni.
Dziękuje za to że jesteście.
Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L.1/2015 z dnia 31 stycznia 2015r.
3. Główna Kwatera ZHP
3.1. Zwolnienia Zwalniam z funkcji kierownika Wydziału ds. Hufców hm. Beatę PAWEŁCZYŃSKĄ
Chorągiew Stołeczna. Dziękuję za zaangażowanie w służbie i życzę powodzenia w życiu osobistym,
harcerskim i zawodowym.

2. Hufiec

2.1. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję Komendę Kursu Harcerskiej Służby Zabezpieczenia - części teoretycznej
dla Hufca Pruszków w składzie:
- phm. Agnieszka Fietkiewicz- Zapalska – komendant kursu
- pwd. Katarzyna Murawska - oboźna (h. Praga Płn)
- dh Dagmara Marciniak - z-ca ds organizacyjnych
- pwd. Michał Motyka - szef wyszkolenia specjalnościowego (h. Gdańsk Portowa)
7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 20.02 zamykam próbę, przyznaję
stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh. Michała
Białoszewskiego. Opiekun hm. Beata Pawełczyńska.
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 20.02 zamykam próbę, przyznaję
stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh. Mariusza
Pawlinę. Opiekun hm. Michał Landowski.
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 20.02 otwieram próbę na stopień
przewodnika dh. Dagmarze Marciniak. Opiekun hm. Beata Pawełczyńska.
7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 22.02.2014 r. przyjmuję przewodnika Michała Białoszewskiego w poczet
instruktorów ZHP.
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1 „ Iskra Poczwórnego Ognia „ - Nagrodę drużynowych dla harcerzy wyróżniających się
w środowiskach otrzymują:
62 Mazowiecka
Drużyna Harcerska
im. Aleksego
Dawidowskiego
"Alek"

Emilia Nowocień

Błażej Chudzik
62 Mazowiecka
Drużyna Harcerska
im. Jana Bytnara
"Rudy"
62 Mazowiecka
Drużyna
Starszoharcerska
62 Mazowiecka
Drużyna Harcerska
Wędrownicza
1 Pruszkowska
Drużyna Harcerska
im. Oskara
Żawrockiego
3 Pruszkowska
Drużyna Harcerska
"Wschodzącego
Słońca" im. Wandy
Rutkiewicz
40 Pruszkowska
Drużyna Harcerska
"Sokolęta-Macierz"
40 Pruszkowska
Drużyna Harcerska
"Sokolęta"
40 Pruszkowska
Drużyna Harcerska
"Młode Sokolęta"
41 Pruszkowska
Drużyna Harcerska
"Sokół"

Radosław Wieteska

Jakub Pokropek
Dominika Wróbel

Norbert Olędzki

Sonia Firlej

Gabriela Sadowy
Wiktoria Łączek
Mirella Świerczek
Dominika
Wojewódzka
Wiktoria Goś

Łukasz Chodkiewicz

Maja Niewiadomska

Hanna Marczak

14 Mazowiecka
Gromada zuchowa
”Łowcy Muszelek”

Katarzyna Piątek

14 Mazowiecka
Drużyna Harcerska
Emilia Czyrny
14 Mazowiecka
Drużyna
Starszoharcerska

Ignacy Róźański

Druhna bierze aktywny udział w życiu drużyny, czynnie
uczestniczy w zbiórkach i uparcie dąży do celu. Jest miła, zaraża
optymizmem i nie zraża się niepowodzeniami. Jest ambitna i
pełna energii.
Druh odpowiedzialny, dobrze zorganizowany, odznacza się
wzorowym zachowaniem i wysoką kulturą osobistą. Jest
koleżeński i pomocny, dzielnie kroczy po ścieżce harcerskiej
przygody.
Choć młodym, jest dzielnym, dojrzałym oraz odpowiedzialnym
zastępowym który intensywnie się rozwija. Jego dobre serce i
wrażliwość wnosi słońce i radość w szeregi naszej drużyny.
Harcerz obowiązkowy i pełny zapału. Aktywnie uczestniczy w
życiu drużyny. Reprezentuje postawę godną harcerza.
Prawdziwa harcerska dusza.
Ogromne zaangażowanie w pracy z drużyną oraz w szczepie,
obecność zawsze kiedy jest potrzebna i rozwijanie się na wielu
polach służby. Harcerka z krwi i kości
Norbert bardzo dobrze prowadził zastęp, wykazywał duże chęci i
motywację. Został przybocznym i z tego co wiem to nie ma
tragedii. Ostatnio trochę podupadł na duchu ale myślę że ta
nagroda postawi go na nogi. Ma duży potencjał.
W ciągu minionego roku druhna Sonia poczyniła duże postępy w
zachowaniu oraz postawie. Jest osobą zaangażowaną w życie
drużyny, gotową do działania, chętną do pomocy.
Druhna Gabrysia czynnie angażuje się w życie drużyny, bierze
udział w licznych przedsięwzięciach, wspiera działanie gromady
zuchowej. Jest coś pozytywnego w jej osobie, co trudno wyrazić
słowami, a co wyróżnia ją spośród innych harcerzy.
za wzorową postawę, zachowanie oraz bardzo dużą aktywność w
sferze harcerskiej w tym roku harcerskim
za wzorową postawę, zachowanie oraz bardzo dużą aktywność w
sferze harcerskiej w tym roku harcerskim
Za coraz śmielsze podejmowanie wyzwań i niezawodność
uczestnictwa w akcjach organizowanych dla harcerzy.
za dużą wiedzę harcerską, wzorową postawę, chęć niesienia
pomocy innym, oraz wzorową obecność na zbiórkach.
za niezawodność w każdym momencie działalności drużyny i
szczepu, za stałą gotowość do służby, za pokonywanie własnych
barier, pracę nad sobą i ogromne chęci w poznawaniu
harcerskiej przygody.
za pogodę ducha, wzorowe pełnienie funkcji przybocznej w 39
GZ, zaangażowanie w organizację życia hufca, szczepu i drużyny
oraz za samodzielne wychodzenie z inicjatywą i aktywną
postawę.
za postawę harcerską i zaangażowanie w życie harcerskie na
wysokim poziomie, za dbałość o własny rozwój i bezinteresowną
pomoc innym, za zdolności logistyczne, programowe i
organizacyjne. Wyróżnienie za mistrzowskie stawienie czoła
zadaniu, jakim była współorganizacja HAZ zaledwie parę
miesięcy po wstąpieniu w szeregi drużyny.
Dh. Katarzyna Piątek jest od roku przyboczną w 14 MGZ "Łowcy
Muszelek" SP 10 jest bardzo zaangażowana w pracę z zuchami.
Rozwinęła swoją osobę , zawsze można na nią liczyć, jest
oddana zuchom i harcerzom.
Dh. Emilia Czyrny w przeciągu ostatniego roku bardzo zmieniła
swoją osobę i postawę harcerską pomimo trudnej sytuacji
życiowej. Od września pełni funkcję przybocznej w gromadzie
zuchowej. Ze swoich obowiązków wywiązuje się wzorowo. Jest
oddana zuchom.
Dh. Ignacy Różański to osoba która stawia się zawsze kiedy jest
taka potrzeba. Jest bardzo zaangażowany w pracę na rzecz
bliźnich. Jest wzorem dla innych harcerzy .

Rozwija harcersko swoją osobę .
1 Nadarzyńska
Drużyna Harcerska
"Impeesa"
1 Nadarzyńska
Drużyna Harcerska
"Wilki"

Zuzanna Sikora
Magdalena Borowska
Zuzanna Oprawka
Maciej Osiecki
Mateusz Dziewulski

13 Mazowiecka
Drużyna
Starszoharcerska
"Kierunek Północ"
1 Nadarzyńska
Gromada Zuchowa
Wilczęta z
Wrzosowiska
1 Nadarzyńska
Gromada Zuchowa
,,Radosne
Wilczęta"

Katarzyna
Niewiadomska

Klaudia Dłubała

Sabina Boniecka

W podziękowaniu za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków
zastępowej oraz dbanie o pozytywną atmosferę w zastępie.
Za wzorową postawę, dążenie do harcerskich ideałów i
altruistyczną pomoc innym.
Za wzorową postawę, dążenie do harcerskich ideałów i
altruistyczną pomoc innym.
Za wzorową postawę, dążenie do harcerskich ideałów i
altruistyczną pomoc innym.
Za wzorową postawę, dążenie do harcerskich ideałów i
altruistyczną pomoc innym.
za zaangażowanie w życie drużyny, postawę godną
naśladowania, chęć do rozwijania się i gotowość do działania.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na drodze harcerskiej.
Dziękuję za wkład, zaangażowanie, pracę i poświęcony czas dla
każdego przedsięwzięcia gromady. Wiem że momentami nie jest
łatwo, ale zawsze można na Tobie polegać.
Za zaangażowanie, poświęcenie i bezinteresowne ofiarowanie
swojego czasu najmłodszym członkom ZHP.

12.2 „ Poczwórnego Ognia ” - Nagrodę Komendanta Hufca przeznaczoną dla harcerza
wyróżniającego się w roku 2014 otrzymuje dh. Maja Niewiadomska.
12.3 „Dla Młodego Talentu harcerskiego” - Nagrodę Komendy Hufca przeznaczoną dla
drużynowych wzorowo wypełniających obowiązki w roku 2014 otrzymują:
- pwd. Weronika Rządkowska
- dh Bogumiła Orłowska
- dh Dagmara Marciniak
- dh Alicja Broma
12.4 „List Pochwalny” Komendanta Hufca otrzymuje
- pwd. Filip Sorek
12.5 Informuję, że na wniosek Komendanta Hufca list pochwalny Komendanta Chorągwi
Stołecznej otrzymały:
- pwd. Magorzata Pilat – członek Komendy ds. Pracy z Kadrą
- pwd. Iwona Horsztyńska – z-ca Komendanta Hufca ds. Organizacyjnych.
12.6 Informuję, że na wniosek Komendy Hufca list pochwalny Naczelnika ZHP otrzymali
drużynowi:
- pwd. Kinga Maczyńska
- pwd. Zuzanna Pilat
- pwd. Adrian Duszczyk
12.7 Podziękowania za swoja harcerską pracę w roku 2014 otrzymują Komendanci
Szczepów:
- phm. Monika Pawełczyńska- Ślusarczyk
- pwd. Małgorzata Pilat
- pwd Agnieszka Jachowicz
- pwd. Iwona Horsztyńska
- hm. Krzysztof Żuławnik
- hm. Jarosław Kuśmierczyk
12.8 Podziękowania za swoja harcerską pracę w roku 2014 otrzymują:
- phm. Kornelia Mędrzykowska za zorganizowanie hufcowego kursu przewodnikowskiego
„Andromeda”, oraz za wzorową prace na funkcji szefa kształcenia hufca.

- pwd. Lucyna Chodyna za pracę na rzecz Szczepu oraz za wzorowe organizowanie
obchodów Święta 11 Listopada Brwinowie.
- pwd. Agnieszka Jachowicz za organizację wyjazdu na Inter Camp 2014 dla delegacji
hufca.
- phm. Marcin Sikora za pomysł, zorganizowanie i przeprowadzenie 2 ogólnopolskich edycji
”Harcbieg” w ramach których zostało zebrane i przekazane potrzebującym dzieciom z
Fundacji BUDZIK – z pierwszej edycji 3 855,52 zł, z drugiej 4 792,75 zł.
- hm . Michał Landowski za wzorową pracę na funkcji Przewodniczącego hufcowej KSI.
- pwd. Artur Pawełczyński za przeprowadzenie projektu HKR-Polfarma, zorganizowanie
akcji „Zdrowie w Lodówce” oraz koordynowanie 9 edycji akcji ”Zostań Św. Mikołajem”
- pwd. Karol Niciński za pracę przy stronie hufca oraz wzorowe przygotowywanie oprawy
graficznej każdej akcji hufca.
- pwd. Michał Białoszewski za żmudną i solidną pracę w zespole finansowym przy
pozyskiwaniu środków.
- pwd. Piotr Tomaszewski za pracę przy materiałach filmowych i fotograficznych które
promują różne akcje hufca.
- dh. Marek Leleniak za solidną i ciężką pracę na funkcji kwatermistrza.
12.9 Zgodnie z uchwała hufca oraz przyjętym regulaminem przyznaje listki dębowe jako
świadectwo stażu z zaliczoną służbą instruktorską.
Imię i nazwisko

1.
2.

stopień

Przyznajemy Uprawnieni Liczba lat
donoszenia zaliczonej
w
na
służby
2015 roku

pwd
phm

1 srebrny
1 złoty

3.
4.

Wojciech Bieńkowski
Agnieszka FietkiewiczZapalska
Agnieszka Jachowicz
Jarosław Kuśmierczyk

pwd
hm

1 srebrny
1 srebrny

5.
6.

Paula Mędrzykowska
Arkadiusz Mioduszewski

pwd
phm

1 złoty
1 srebrny

7.

Krystyna Narwicz

hm

1 srebrny

8.

Krzysztof Żuławnik

hm

1 srebrny

phm
pwd

1 złoty
1 srebrny

9. Zuzanna Machalska
10. Filip Skorek

mundurze:
1 srebrny
1 złoty
1 srebrny
4 złote +
1 srebrny
1 złoty
5 złotych +
1 srebrny
8 złotych +
1 srebrny
6 złotych +
1 srebrny
1 złoty
1 srebrny

3
5
3
23
5
28
43
33
5
4

Czuwaj!
hm. Beata Pawełczyńska

