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

Pruszków, 22 lutego 2016 r.

Rozkaz L. 2/2016
Życzenia z okazji Dnia Myśli Braterskiej
„Moi Drodzy Skauci!
Jest taki jeden dzień każdego roku naszego skautowego życia, gdy w sposób szczególnie
ciepły myślimy o innych, nam podobnych, rozsianych po całym świecie skautach. Mamy różny
kolor skóry, mieszkamy w różnych częściach globu, mamy różne kolory mundurów, ale...
przecież tyle nas łączy... Wszystkie nosimy skautowe chusty, mamy te same marzenia, takie
same plany, takie same ideały, to samo Prawo. Może to brzmi prosto, ale jakże jest piękne...Jest
taki jeden dzień każdego roku naszego skautowego życia, gdy nasze myśli umykają gdzieś
ponad lasami, morzami, górami, miastami. Umykają, i gdzieś tam w górze łączą, zlewają się
wszystkie tworząc to co w naszym ruchu najważniejsze: jedność. Jest taki jeden dzień każdego
roku naszego skautowego życia, gdy zapatrzone w tlący się gdzieś w oddali ogarek,
przywołujemy wszystkie nasze radości i wartości. W taki sam ogień patrzą wtedy miliony
bezimiennych skautów na całym świecie. Ich ogień nie różni się niczym od waszego. Twój
ogień... ich ogień.... nasz ogień..
Jest taki jeden dzień każdego roku naszego skautowego życia. Dzień o najpiękniejszej nazwie:
Dzień Myśli Braterskiej.
Wasza siostra Olave Baden-Powell”

Wszystkim członkom naszego hufca - Zuchom Harcerzom Instruktorom oraz Przyjaciołom
Harcerstwa w tym Rodzicom, życzymy aby harcerski ogień Myśli Braterskiej palił się zawsze jasnym
płomieniem w sercach i duszach , oświetlał nawet najciemniejsze drogi Waszego Życia.
Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L1./2016 z dnia 29 stycznia 2016r.
4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
4.3. Rozwiązywanie i powoływanie komend kursów
4.3.1. Powołuję komendę Kursu Harcerskiej Służby Zabezpieczenia w następującym
składzie:
- phm. Agnieszka FIETKIEWICZ-ZAPALSKA - Hufiec Pruszków – komendantka
Kursu……
Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L2./2016 z dnia 11 lutego 2016r.
14. Inne
14.1. Informuję, że Kurs Przewodnikowski „Meandry II” ukończyli:
dh. Hanna MARCZAK - Hufiec Pruszków - z wyróżnieniem;
dh Paweł HORSZTYŃSKI - Hufiec Pruszków;
dh Marek LELENIAK - Hufiec Pruszków;
dh Krzysztof PAWLINA - Hufiec Pruszków;
14.2. Informuję, że Kurs Namiestników „Latarnia Morska” ukończyli:
pwd. Piotr LEWANDOWSKI (Hufiec Pruszków);…
1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1 Informuję o decyzji nr 2/2016 komendanta i skarbnika hufca z dnia 19.02.2016 r. w sprawie
dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla zadań realizowanych w 2015 roku. Treść decyzji
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozkazu.

2. Hufiec

2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Na prośbę zainteresowanego zwalniam pwd. Piotra Lewandowskiego z funkcji
komendy Hufca Pruszków.

członka

5. Szczepy
5.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów
5.1.1. Otwieram z dniem 19.02.2016 roku KAMPANIĘ BOHATER dla Nadarzyńskiego Szczepu Drużyn
Harcerskich i Zuchowych Wataha. Szczep zdobywa imię „Żołnierzy Wyklętych”. Planowany czas
zakończenia kampanii to marzec 2017 roku.
5.4. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn
5.4.1.Na wniosek Komendanta NSDHiZ Wataha mianuję pwd. Martę Kuczewską Zastępcą Komendanta
Szczepu ds. zuchowych.
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1 „ Iskra Poczwórnego Ognia „ - Nagrodę drużynowych dla harcerzy wyróżniających się w
środowiskach otrzymują:
Drużyna

Imię nazwisko harcerza Uzasadnienie

62 MDH Alek

Za to, że wykorzystuje swoją więdzę harcerską w praktyce,
umie odpowiadać na pytania i potrafi je zadawać.
Umiejętność prowadzenia zastępu i wzorową postawę
mł. Iwo Popławski
harcerską w roku 2015/2016.
Za uśmiech, sumienne wykonywanie zadań i dużą frekwencję
na zbiórkach. Harcerz jest bardzo kreatywny, koleżeński i
chętny do pracy. Jest sumienny oraz godnym naśladowania
harcerzem. Za wzorową postawę harcerską w roku
mł. Szymon Węgrowski 2015/2016.

39 GZ Sokoliki

trop. Maja
Niewiadomska

Za wzorową postawę wobec obowiązków wynikających z
funkcji. Zawsze sumienne przygotowanie do zajęć. Za
doskonałe relacje z dziećmi oraz drużynową.

39 GZ Sokoliki

Wiktoria Warzocha

Za wzorową postawę wobec obowiązków wynikających z
funkcji. Zawsze sumienne przygotowanie do zajęć. Za
doskonałe relacje z dziećmi oraz drużynową.

39 GZ SokolikiMacierz

Julia Kołodziej

Za wzorową postawę jako "świeża" przyboczna. Swoją pomoc
innym, chęć do działania i zawsze wzorowe przygotowanie.

1NGZ "Wilczęta z
Wrzosowiska"

Jakub Ziółek

Za poświęcenie i zaangażowanie dla najmłodszych członków
ZHP. Za chęć do pracy i podjęcie wysiłku, a szczególnie za
wytwałość i pomysłowość podczas tegorocznej Harcerskiej
Akcji Zimowej. Druh Kuba to skarb!

1 NDH "Wilki"

Igor Janiszewski

Za zaangażowanie w pracę zastępu i drużyny,
systematyczność, pracowitość i chęć do pracy.

Kuba Sikora

Za chęci, postawe, bycie zawsze kiedy jest potrzebny jak i za
dobre sprawowanie funkcji zastepowego.

62 MDH Alek

40 PDH Młode
Sokolęta

41 PDH "Sokół"

Nataniel Kozak

41 PDH "Sokół"

Oliwia Istynowicz

Za wzorową postawę harcerską i Błyskową oraz chęć
pomagania. Druh Nataniel jako nowa osoba w drużynie
pokazał, że nie trzeba być długo w harcerstwie żeby znać jego
idee i wartości, świetnie się zaklimatyzował w zastępie i
drużynie. Jego postawa to postawa wzorowego harcerza.
Za wytrwałość w działaniu, mimo wielu przeszkód
zdrowotnych i osobistych. Ciągłe doskonalenie, chęć bycia
lepszą to u druhny Oliwii jest to z czego powinniśmy brać
przykład. Bardzo dobre prowadzenie zastępu i
wywiązywanie się z obowiązków zastępowej.

1 NDH "Wilki"

Za wyjątkowe zaangażowanie jako nowa osoba w kadrze
drużyny, uśmiech, chęć do pracy w każdej sytuacji oraz
Aleksandra Skórkiewicz sumienność.

Kacper Bieńkowski

Za wzorową postawę, poczucie humoru, chęć rozwoju w
wielu dziedzinach oraz za bycie drużynowym mówcą, który
zawsze nadaje gawędom magiczną moc.

Emilia Florczak

Za bycie tam gdzie jest potrzeba. Za wzorową postawę
harcerską, dojrzałość i bardzo dobre reprezentowanie
munduru i drużyny oraz wiele pozytywnej energii!

62 MDH Rudy

Kacper Kurzela

Uczynny, zawsze stara się robić wszystko najlepiej, wziął na
siebie duzy obowiązek którym jest tworzenie zastępu z
chłopców, którzy niedawno przeszli od zuchów, pomocny.

62 MDHS

Mateusz Giza

Za zaangażowanie w pracę drużyny, za niesamowite poczucie
obowiązku i skromność

62 MDHS

Borys Żyto

za bycie dobrym duchem drużyny, wspieranie pracy całej
grupy i entuzjazm

Piotr Żukowski

Za wzorową postawę odpowiedzialnej kadry - jako
przyboczny wdraża i realizuje w programie gromady nowe
pomysły, zaraża pozytywną energią zuchy jak i drużynowego.
Oraz za postawę aktywnego wędrownika - za bycie zawsze
chętnym do pomocy, dbanie o dobre imię środowiska.

1 NDH "Wilki"

40 PDH Sokolęta

62 GZ "Księżycowe
skrzaty"
1NGZ ,,Radosne
Wilczęta"

Sabina Boniecka

41 PDH "Sokół
Wędrowny"

Aleksandra Mąkosa

22 DH "Orliki'

Jerzy Wąsiewicz

Za zaangażowanie w pracę gromady, duże serce dla
najmłodszych, niezawodność i gotowość do służby.
Za niezawodność, obowiązkowość i zaangażowanie. Za
bardzo duże postępy poczynione po od tego roku i za pracę
nad samorozwojem. Za wzorową postawę na funkcji
przybocznej i bycie ogromnym, niezastąpionym wsparciem w
kadrowej pracy.
Za wzorową harcerską postawę, odpowiedzialność i
systematyczność, zaangażowanie w pracę drużyny oraz za
niezwykłą pomysłowość.

7 PDW

Mateusz Kalko

Za przykładną postawę harcerskiej gotowości do działania,
rzetelność i odpowiedzialność za swoje czyny.

7 PDW

Wojciech Pilat

Za bardzo rozległą wiedzę harcerską i chęć dzielenia się nią z
innymi, za zaangażowanie i fakt, że można na nim polegać w
różnych, trudnych sytuacjach.

14 MDSH

Krzysztof Krasoń

Za zaangażowanie w życie drużyny, świetne i trafne pomysły
oraz poczucie humoru.

Hania Jończyk

Za chęci, pozytywną energię i gotowość do pracy w każdym
momencie. Za niezawodność i wzorową postawę harcerską.
Za zaangażowanie w prace zastępu oraz za sumienne
wywiązywanie sie z powierzonych zadań jako zastępowa.

Kacper Jasiński

Za niezawodność i gotowość do działania w każdej sytuacji. Za
poczucie odpowiedzialności oraz postępy w pracy nad sobą.
Za wzorową postawę harcerską.

Jakub Olszewski

Za wytrwałość w działaniu, wsparcie drużynowej, dużą dawkę
motywacji, wykazanie się umiejętnościami dobrego
prowadzenia grupy i zawsze dobry humor.

Gabriela Sadowy

Za umiejętność podejmowania wyzwań, stawianie czoła
każdemu zadaniu, uśmiech i nieugiętość.

40 PDH "Sokolęta Macierz"
40 PDH "Sokolęta Macierz"
1 PDH im. O.
Żawrockiego
1 PDH im. O.
Żawrockiego

1 NDH "Impeesa"

Bartosz Czapla

1NDH "Impeesa"

pwd. Małgorzata
Zielińska

14 MDH

Stanisław Wojewódzki

62 MDH J. Rodowicza
"Anoda"

Bartek Makuch

3 PDH

Maria Szmul

3 PDH

Julia Poddaniec

Za bardzo duże wsparcie i zaangażowanie w pracę drużyny.
Za motywowanie siebie i innych do rozwoju. Za wzorową
postawę harcerską oraz przyjacielskie podejście do każdej
napotkanej osoby.
Za ogromne wsparcie w prowadzeniu drużyny i
zaangażowanie w jej życie. Za sumienność, niezawodność i
kreatywne pomysły. Za wzorową postawę harcerską i bycie
wzorem dla harcerzy.
Za wzorową postawę harcerskiej gotowości do działania,
rzetelność i odpowiedzialność za swoje czyny,
Za nienaganną postawę harcerską, zaangażowanie w każdy
aspekt pracy harcerza i chęć służby oraz angażowanie się
całym sobą w pracę drużyny. Za nieustającą pracę nad
rozwijaniem samego siebie i samomotywację do bycia
lepszym harcerzem.
za pogodę ducha, wytrwałe dążenie do celu, motywowanie
siebie i innych, sumienność zaangażowanie i stałe godne
podziwu samodoskonalenie się
za bardzo dobre pełnienie obowiązków zastępowej,
zaangażowanie, samodzielność, rzetelność i konsekwencje w
swoich czynach

12.2 „ Poczwórnego Ognia ” - Nagrodę Komendanta Hufca przeznaczoną dla harcerza
wyróżniającego się w roku 2013 otrzymuje dh. Łukasz Chodkiewicz.
12.3 „Dla Młodego Talentu harcerskiego” - Nagrodę Komendy Hufca przeznaczoną dla
drużynowych wzorowo wypełniających obowiązki w roku 2015 otrzymują:
- pwd. Kinga Mączyńska
- pwd Dagmara Marciniak
- pwd Patrycja Pawlik
- dh Anna Murzynowska
12.4 „List Pochwalny” Komendanta Hufca otrzymują:
- dh Elżbieta Piekarska
- dh. Mirosław Próchniewicz
12.5 Nagrodę dla Przyjaciela Harcerskiego otrzymuje phm. Iwona Horsztyńska.
12.6 Na wniosek Komendy Hufca list pochwalny Naczelnika ZHP otrzymuje phm. Filip Skorek.
12.7 Udzielam pochwały dh Angelice Sobańskiej (SHDS) za skoordynowanie i poprowadzenia część
hufcowych obchodów w rocznicę likwidacji Getta w Pruszkowie.
13. Inne
13.1. Informuje że dh. Krzysztof Pawlina(S14MDHiZ)
ukończył kurs przewodnikowski "Meandry"
organiowany przez CHSI "Iluminacja " w terminie 14 listopada - 10 grudnia.2016
13.2. Informuje że Dh. Marek Leleniak (SHDS) ukończył Kurs Przewodnikowski "Meandry"
organizowany przez CHSI "Iluminacja" w terminie 14 listopada - 10 grudnia 2016 .

Czuwaj
hm. Beata Pawełczyńska

