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

Pruszków, 22 lutego 2018 r.

Rozkaz L. 2/2018

Drogie Zuchy, Harcerze, Instruktorzy, dziś 22 lutego, na całym świecie skauci obchodzą
Dzień Myśli Braterskiej.
W tym szczególnym dniu, dniu urodzin założyciela skautingu
sir Roberta Baden-Powella oraz jego żony Olave Baden-Powell skauci przesyłając życzenia myślą o
sobie wzajemnie, dziękują za przyjaźń i wspólną służbę.
Przyjmijcie więc proszę i moje życzenia…
„Spójrzmy w ogień, który płonie, bijąc w niebo snopem iskier. Spójrzmy w ogień- w nim uśpione dni
odległe, znów dziś bliskie. Posłuchajmy: echo niesie tamte pieśni sprzed lat wielu. Posłuchajmy: one
przeszłość przywoływać tak umieją. Złączmy dłonie w jednym kręgu, obok siebie starzy, młodzi.
Złączmy dłonie, niech wspomnienie z dniem dzisiejszym parę tworzy.”
Niech Dzień Myśli Braterskiej będzie okazją do spotkań w gronie przyjaciół i inspiracją do dalszych
działań na harcerskiej ścieżce. Wszystkiego najlepszego dla Was, Waszych rodziców i przyjaciół
harcerstwa, którzy wspierają nas w działaniu, abyśmy mogli pozostawić ten świat trochę lepszym!
Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L. 15/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r
1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Podaję do wiadomości, że XL Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego, który obradował w dniach 7-10
grudnia 2017 r. w Warszawie, wybrał władze naczelne ZHP:
…., Radę Naczelną ZHP w składzie:…
- hm. Michał LANDOWSKI – Chorągiew Stołeczna…
Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L.1/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
3.2.2. Mianuję na funkcję kierowniczki Wydziału Inspiracji i Poradnictwa hm. Agatę ERHARDTWOJCIECHOWSKĄ - Chorągiew Stołeczna
Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Stołecznej Rozkaz L.1/2018 z dn. 12 stycznia 2018 r.
2. Hufce
2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów
2.3.3. W związku ze zmianami dokonanymi przez Zjazd Sprawozdawczy Hufca Pruszków w dniu 18
listopada 2017 r. podaję aktualny skład komendy hufca:
phm. Iwona HORSZTYŃSKA - komendantka hufca;
dh. Beata JESZKE - skarbniczka hufca;
hm. Agata ERHARDT-WOJCIECHOWSKA - członkini komendy hufca ds. kształcenia;
phm. Małgorzata ZINKIEWICZ - członkini komendy hufca ds. pracy z kadrą;
hm. Krzysztof ŻUŁAWNIK - członek komendy ds. HALiZ
hm. Filip OSMAŃSKI - członek komendy.
Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Stołecznej Rozkaz L.2/2018 z dnia 30.01.2018
4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
4.3. Rozwiązywanie i powoływanie komend kursów
4.3.2.
Powołuję komendę Kursu Harcerskiej Służby Zabezpieczenia „Wiosna 2018”
w następującym składzie:
- hm. Agnieszka FIETKIEWICZ-ZAPALSKA (Hufiec Pruszków) – komendantka kursu;

9. Przydział służbowy
9.1.Uzyskanie przydziału służbowego przez członka zwyczajnego ZHP
9.1.1. Informuję o uzyskaniu przydziału służbowego przez hm. Beatę PAWEŁCZYŃSKĄ z Hufca Pruszków
do Chorągwi Stołecznej.
1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Informuję o decyzji Komendanta i Komendy o DSZC dla Warsztatów InkScape organizowanego
przez Instruktora ds. Promocji i wizerunku pwd. Karola Nicińskiego -Decyzja 1/2018
1.2.2 Informuję o decyzji Komendanta i Komendy o DSZC dla Warsztatów Opiekunów Prób
organizowanego przez Komisję Stopni Instruktorskich Hufca Pruszków. Decyzja 2/2018.
1.2.2 Podaję do wiadomości skład Zespołu Izby Pamięci Hufca :
hm. Monika Pawełczyńska- Ślusarczyk
hm. Dorota Gałka
pwd. Patrycja Pawlik
pwd. Artur Pawełczyński
druh Marcin Turowski
3. Gromady, drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1 Na wniosek zainteresowanego zwalniam pwd. Mirosława Próchniewicza z funkcji drużynowego 29
Mazowieckiej Drużyny Harcerskiej „Twierdza”. Dziękuję za pełnienie funkcji.
3.3.2 Mianuję druhnę Wiktorię Król na funkcję drużynowej 29 Mazowieckiej Drużyny Harcerskiej
„Twierdza”. Opiekun drużyny dh. Katarzyna Pelc.
5. Szczepy
5.4. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn
5.4.1. Na wniosek Komendantki Szczepu 62 Mazowieckich Drużyn Harcerskich i Zuchowych i samej
zainteresowanej zwalniam z funkcji zastępcy komendantki szczepu hm. Agnieszkę Fietkiewicz-Zapalską.
5.4.2 Na wniosek zainteresowanego
”Łowcy Muszelek 9”.

zwalniam dh Adama Koneckiego z funkcji drużynowego 14 MGZ

5.4.3 Mianuję na funkcję drużynowej 14 MGZ ”Łowcy Muszelek 9” dh. Aleksandrę Wasilewską.
5.4.5 W związku z uzyskaniem pełnoletności przez druha Wojciecha Pilata drużynowego 3 Pruszkowskiej
Drużyny Harcerskiej „Wschodzącego Słońca” im. Wandy Rutkiewicz zwalniam z funkcji opiekuna drużyny
pwd. Zuzannę Pilat.
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1 „ Iskra Poczwórnego Ognia” - Nagrodę drużynowych dla harcerzy wyróżniających się w
środowiskach otrzymują:
IMIĘ,
NAZWISKO
nagrodzonego
HARCERZA
Dh. Maks
Winiarski

DRUŻYNA/GROMADA

UZASADNIENIE

14 MDH

Druha Maksa bardzo dobrze opisuje określenie "Harcerz
jest zawsze pogodny". Nie boi się wyzwań, za każdym
razem bez wahania stawia im czoła. Zaraża swoim
optymizmem, gdy ktoś jest w potrzebie wyciąga ku
niemu pomocną dłoń. Druh Maks jest dobrym kolegą i

trop. Emilia
Nowocień
odk. Jakub
Mantey

62 MDHS „Krzemień”
62 MDHS „Krzemień”

och. Maja
Mantey

62 MDH „Rudy”

wyw. Maciej
Kliszcz

62 MDH „Rudy”

Tymoteusz
Łempicki-Janik

62 MDH „Alek”

sam. Oliwia
Jeżowska

62 MDH „Alek”

Aleksandra
Wasilewska

14 MGZ „Łowcy
Muszelek”

Igor Szczapa

7 PDW „Szarotka”

Piotr Pawlina

1 PDH

Mirella
Świeczek

39 GZ „SokolikiMacierz”

dh. Hanna
Rosłoniec

1NDH „Wilki”

dh. Zuzanna
Krzysztofik
dh. Amelia
Krzysztofik
dh Oliwia
Lasota

1NDH „Wilki”
1NDH „Wilki”

40 PDH "Sokolęta Macierz"

przykładnym harcerzem, życzymy Ci, abyś dalej kroczył
tą ścieżką.
Za zaangażowanie w pracę drużyny, skromność i
szczerość.
Za poszukiwanie nowych pól służby i zaangażowanie w
pracę drużyny.
Za zaangażowanie w pracę drużyny, chętną pomoc
niesioną bliźnim, rozświetlanie najciemniejszych dni
uśmiechem oraz za dążenie do ideałów i nieustanną
pracę nad sobą.
Za zorganizowanie, dbanie o dobry humor drużyny oraz
spieszenie z pomocą, kiedy jest ona potrzebna.
Dziękuję Ci za Twój uśmiech, za Twoją pomoc oraz
bardzo duże zaangażowanie. Tymek, jako zastępowy,
wywiązuje się wzorowo ze swoich obowiązków, bardzo
dobrze prowadzi zastęp oraz ma postawę godną
harcerza.
Druhna od samego początku wywiązywała się ze swoich
obowiązków bardzo dobrze, pilna, uczynna. Dziękuję Ci
za Twoje ogromne wsparcie, uśmiech, dobre słowo – to,
co każdemu najbardziej się przydaje. Harcerze zaufali
Tobie tak samo jak ja. Nie wiem czy bez Ciebie bym
sobie tak samo poradziła. Druhna jest może u nas tylko
rok, ale czuję się jakbyśmy pracowały ze sobą bardzo
długo. Nie zmieniaj się, bądź sobą i jeszcze raz Ci bardzo
dziękuję za to, że jesteś :)
Za zaangażowanie, nieocenioną pomoc i wsparcie.
Druhna Ola jest bardzo dobrą przyboczną, zawsze
wychodzi z inicjatywą. Ma świetne podejście do swoich
podopiecznych, dla których jest autorytetem. Jest
również osobą obowiązkową. Bez Niej Gromada nie
byłaby taką jaka jest…
Dziękuję za zaangażowanie w działanie drużyny i przede
wszystkim za wsparcie, za rady życiowe i harcerskie,
pozytywne nastawienie, które udziela się wszystkim
dookoła bez względu na okoliczności oraz za to, że mogę
zawsze na ciebie liczyć.
Według mnie druh Piotr jest wzorem harcerskiego
poczucia służby i gotowości do działania. Czuję w nim
dużą pomoc, szczególnie w czasie mojego ograniczenia
czasowego i jestem bardzo wdzięczny za poczucie
odpowiedzialności za nasze wspólne pole służby. Dzięki
Piotrek!
Druhna Mirellka jest bardzo zaangażowana przyboczna w
Gromadzie, świetnie wykonuje swoje obowiązki i zuchy
bardzo lubią spędzać z nią czas i wspólnie się bawić.
Za pogodę ducha i szczerą chęć pomocy w każdej sytuacji
oraz za to, że zawsze starasz się postępować
odpowiedzialnie i mądrze.
Dziękuję za chęć pracy, rozwoju i zawsze obecny na
twojej twarzy uśmiech oraz za bycie wzorem dla innych.
Za wewnętrzną radość, chęć rozwoju wszelkich swoich
zainteresowań, zapał w realizacji prób harcerskich.
Druhna Oliwia zawsze świeci przykładem. Bierze czynny
udział w życiu drużyny i szczepu podczas wyjazdów,
uroczystości oraz zbiórek. Zawsze pokazuję się w
nienagannym umundurowaniu, dając tym samym
przykład innym harcerzom jak powinno się szanować
swój wizerunek. Ponad to dzielnie pracuje nad sobą,

realizując próbę na stopień harcerski, której efekty
możemy zaobserwować w postawie i zachowaniu Oliwii.

dh Natalia
Bartczak

40 PDH "Sokolęta Macierz"

Julia
Kruszewska

1NDH „Impeesa”

Natalia
Kalinowska

1NDH „Impeesa”

Julia Perendyk

1NDH „Impeesa”

Jan Małkowski

14 MDSH

Tomek
Jaszczuk

40 PDH „Sokolęta”

phm. Marta
Kuczewska
Andrzej Bęza

101 DH „Błękitne
Wilki”
101 DH „Błękitne
Wilki”

Marta
Zakrzewska

101 GZ „Wilcze
Łapy”

Julia
Kliniewska

101 GZ „Wilcze
Łapy”

dh. Jakub Kluj

41 PDH "SokółWędrowny"

Nikola
Kołakowska

41 PDH "Sokół”

Liwia Kucera

3 PDH

Kacper
Barczak

3 PDH

Olga Wilk

1 NGZ „Radosne
Wilczęta”

Joanna
Sierpińska

1 NGZ „Radosne
Wilczęta”

Maja
Skowrońska
Zuzanna
Oprawka

1 NGZ „Wilczęta z
Wrzosowiska”
1 NGZ „Wilczęta z
Wrzosowiska”

Druhna Natalia mimo krótkiego stażu w ZHP podjęła się
objęcia funkcji przybocznej w naszej drużynie i myślę, że
nie przypuszczała, że jej obecność tak bardzo nam
pomoże. Tą nominacją chciałam podziękować Natalii za
zaangażowanie, za uśmiech, który na każdej zbiórce
wnosi nam przyjazną atmosferę, za to, że sama, z
własnej inicjatywy szuka zadania, które może wykonać,
aby nam pomóc oraz za to, że jest tak otwartą osobą,
która przyciąga do siebie ludzi i ma niesamowicie dobry
kontakt z naszymi harcerzami.
Za to, że zawsze gdy jest potrzebna pomoc to można na
Ciebie liczyć, za postawę harcerską i chęć do działania.
Cieszę się, że mam Cię w drużynie.
Za otwartość na innych, zapał do pracy i postawę
harcerską. Cieszę się, że mam Cię w drużynie.
-Za postawę harcerską, niesamowity rozwój i chęć do
pracy. Cieszę się, że mam Cię w drużynie.
Za wzorowe wywiązywanie się z powierzonych zadań,
obowiązkowość, koleżeńskość i aktywne działania
zarówno na zbiórkach, jak i poza nimi.
Jako najmłodszy i najmniej doświadczony harcerz ma
najlepszą postawę z drużyny, umie się zachować lepiej
niż nie jeden starszy harcerz.
Za niebywałą energię i Zuchmistrzowość, która przydaję
się również w Drużynie Harcerskiej.
Za to, że nam gra i nas rozśpiewuje oraz za wiedzę i
przykład harcerskiej postawy.
" Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś,
czym się jest". Dziękuje za poświęcony czas, kreatywność
i zaangażowanie.Za to, że mogę na Ciebie liczyć w
każdej w sytuacji i za uśmiech oraz energię, którą
zarażasz wszystkie zuchy.
Za zaangażowanie, wytrwałość i poświęcony czas oraz za
energię którą zarażasz wszystkie zuchy.
Za zaangażowanie w wypełnianie obowiązków, chęć
samorozwoju i nieopisaną pomoc w organizacji życia
drużyny.
Za zaangażowanie w sprawy drużyny, za chęć do
samorozwijania się oraz za chęć do pomocy innym.
Za zaangażowanie i postępy w rozwoju osobistym oraz
wspaniały uśmiech i pogodę ducha.
Wyróżnia się aktywnością i chęcią działania, bierze
czynny udział w życiu drużyny w pełni harcerskim stylu.
Dziękuje za wkład w pracę ,,RW''. Dziękuje za serce jakie
masz dla najmłodszych członków ZHP. Dzięki Tobie świat
jest piękniejszy!
Dziękuje za wkład w pracę ,,RW''. Dziękuje za serce jakie
masz dla najmłodszych członków ZHP. Dzięki Tobie świat
jest piękniejszy!
Dziękuję za poświęcony czas, za masę pomysłów, ogrom
chęci do pracy. Dziękuję, że JESTEŚ!
Dziękuję za poświęcony czas, za masę pomysłów, ogrom
chęci do pracy. Dziękuję, że JESTEŚ!

12.6 Zgodnie z uchwałą komendy hufca oraz przyjętym regulaminem przyznaje listki dębowe jako

świadectwo stażu za zaliczoną służbę instruktoraską:
Lp.

stopień

Imię i nazwisko

Lata
służby

Przyznane
listki w 2018

Ile listków można nosić
na mundurze

1

pwd

Lucyna Chodyna

5

1 złoty

złoty

2

pwd

Adrian Duszczyk

3

1 srebrny

srebrny

3

hm

Agnieszka FietkiewiczZapalska

8

1 srebrny

złoty + srebrny

4

pwd

Milena Janiczek

5

1 złoty

złoty

5

pwd

Bartosz Miszczuk

5

1 złoty

złoty

6

pwd

Artur Pawełczyński

5

1 złoty

złoty

7

pwd

Weronika Rządkowska

3

1 srebrny

srebrny

8

pwd

Michał Białoszewski

3

1 srebrny

srebrny

13. Inne
13.1 Informuję, że druhna Aleksandra Zabrzycka ukończyła Wędrowniczy Kursu Pierwszej Pomocy
organizowany przez Harcerską Szkołę Ratownictwa ZHP.
13.2 Przyznaję druhnie Aleksandrze Zabrzyckiej odznakę Ratownika ZHP.
13.3 Informuję, że druhna Adrianna Sobolewska ukończyła Kurs Drużynowych Wędrowniczych
organizowany przez Chorągwiany Zespół Kadry Kształcącej „Rzeka”.

Czuwaj!
phm. Iwona Horsztyńska

