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

Pruszków, 22 lutego 2019 r.

Rozkaz L. 4/2019
„Skauting jest wielką grą uprawianą przez przyjaciół w służbie” –
Wszystkim Zuchom, Harcerzom, Instruktorom oraz Przyjaciołom harcerstwa życzę mnóstwa
satysfakcji z podejmowanych działań, przyjaciół u boku, poznania czym jest prawdziwe
braterstwo oraz aby nigdy w Was nie zgasła iskra przygody, która czeka za rogiem.
Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Stołecznej Rozkaz S1/2019 z dn. 22 lutego 2019 r.

Od lat w rocznicę urodzin Roberta Baden-Powella i jego żony Olave obchodzimy Dzień Myśli
Braterskiej. Tego dnia przyjaźnie i serdecznie pozdrawiamy się w harcerskim geście, mamy
poczucie jedności i braterstwa. Dołączam się do tych pozdrowień. Życzę nam wszystkim na co
dzień życzliwości, gestów pełnych sympatii, uśmiechu, życzę poczucia, że stanowimy
naprawdę wspaniałą, niepowtarzalną wspólnotę. Życzę również wielu radosnych i mądrych
przeżyć w tych obszarach, które wybraliście sobie za służbę. Chciałabym, żebyście w
wykonywaniu powierzonych Wam zadań nie czuli osamotnienia, żebyście mieli pewność, że w
razie potrzeby otrzymacie pomoc i żebyście sami takiej pomocy udzielali też innym.
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1 „Iskrę Poczwórnego Ognia” - Nagrodę drużynowych dla harcerzy wyróżniających się w
środowiskach otrzymują:
IMIĘ, NAZWISKO
nagrodzonego
HARCERZA

Druh Kacper
Skrzecz

Druh Filip Zadura

DRUŻYNA/
GROMADA

UZASADNIENIE

62 MDH "ALEK"
IM. A.
DAWIDOWSKIEGO

Kacper wykazuje się niezwykłym zaangażowaniem w
życie zastępu oraz drużyny. Jestem z niego dumna, że
wkłada dużo pracy w swój samorozwój - chce
zdobywać stopnie i sprawności. Jest przykładem
harcerza, który na zbiórkach oraz wyjściach harcerskich
ma prawie stu procentową frekwencję. Widzę u Ciebie
bardzo dużą poprawę w stosunku do zeszłorocznego
obozu - gratulacje. Oby tak dalej!

62 MDH "ALEK"
IM. A.
DAWIDOWSKIEGO

Filip wykazuje się niezwykłą chęcią do pomocy i pracy
w zastępie oraz drużynie. To, co
szczególnie zaobserwowałam, pracując z nim przez
półtora roku to duża aktywność i niesienie pozytywnej
energii wszędzie, gdzie się znajduje. Druhu widzę w
Tobie wielki potencjał i życzę powodzenia na dalszej
drodze harcerskiej. Zmieniaj świat na lepsze!

Druhna Kalina
Zając
Druh Mateusz
Jagiełło

62 MDH "Rudy"
62 MDH "Rudy"

Za bycie pełnym sercem harcerką. Za aktywny
udział w życiu zastępu i drużyny.
Za przykładną pracę z zastępem. Za cierpliwość do
zastępu.

Druhna Gabriela
Klaus

62 MDH „Anoda”

Za zaangażowanie, dbanie o dobry humor drużyny
oraz spieszenie z pomocą, kiedy jest ona
potrzebna.

Druhna Zuzanna
Klaus

62 MDH „Anoda”

Za zaangażowanie w pracę drużyny, bycie
przykładem dla swojego zastępu oraz za dążenie
do ideałów i nieustanną pracę nad sobą.

101 DH Błękitne
Wilki

Za podjęcie wyzwania i wsparcie drużyny jako
przyboczna

101 DH Błękitne
Wilki

Za optymizm, wzorową pracę oraz harcerską
postawę

Druhna Dagmara
Wajs

101 DH Błękitne
Wilki

Druhna Zuzanna
Oprawka

1NDH „Impeesa”

Druhna Gabriela
Sobczak

1NDH „Impeesa”

Druhna
Małgorzata
Śmigielska

1NDH „Impeesa”

Druh Jerzy
Wąsiewicz

1NDH „Impeesa”

Druhna Weronika
Gajlewicz

1NDH „Wilki”

Druhna Maria
Krzysztofik

1NDH „Wilki”

Za sumienność, gotowość do pracy oraz
przełamywanie swoich słabości
Za nieocenioną pomoc w prowadzeniu drużyny,
kreatywność w przygotowywaniu zbiórek oraz
sumienność i niezawodność. Bez Ciebie Impeesa
nie byłaby taka sama.
Za ogromne wsparcie w prowadzeniu drużyny,
sumienność, poczucie odpowiedzialności oraz
bycie wzorem dla harcerzy. Dziękuję, że mogę na
Ciebie liczyć.
Za ogromne zaangażowanie mimo krótkiego
okresu przynależności do drużyny. Za umiejętność
pracy w grupie oraz chęć do pracy. Cieszę się, że
współtworzysz tą drużynę.
Za postawę harcerską, chęć do pracy oraz rzetelne
i merytoryczne przygotowywanie zbiórek zastępu.
Cieszę się, że należysz do drużyny.
Za zaangażowanie w sprawach drużyny, wzorowe
pełnienie funkcji przybocznej oraz za wieczne
poczucie humoru i optymizm.
Za prawdziwego harcerskiego ducha, bycie
wzorem dla każdego harcerza oraz za chęć
pomocy w każdej sytuacji.
Za regularność, chęć niesienia pomocy i
życzliwość.

Druhna Amelia
Omen
Druhna Maja
Górska

Druh Paweł
Sobański
Druh Maciek
Kacperski

Druhna Ula Tyc

41 PDH Sokół
Wędrowny
40 PDH " Młode
Sokolęta"

Druh wykazuje się dużym zaangażowaniem w
pracę drużyny. Jako młody harcerz przykłada wiele
chęci do pracy drużyny i zastępu. Pracuje nad
swoimi słabościami i stara się być wzorem dla
swoich rówieśników.

40 PDH " Młode
Sokolęta"

Druhna Ula jest osobą, która bardzo przykłada się do
tworzenia tej drużyny od pierwszych jej dni. Jest
chodzącą chmurą pomysłów i stara się,aby każda
zbiórka którą tworzy była bardzo interesująca i ciekawa.
A wszystko to mimo swojego małego doświadczenia
harcerskiego.

Druhna
Aleksandra
Gorączka

40 PDH Sokolęta Macierz

Druh Adam
Bartczak

40 PDH Sokolęta Macierz

Druhna
Aleksandra
Mioduszewska
Druhna Natalia
Bartczak

41 PDH "Sokół"
41 PDH "Sokół"

Druhna Marianna
Tyc

40 PDH ,,Sokolęta"

Druh Daniel
Dymek

14 MDSH

Druh Mateusz
Walendziak

Harcerski Klub
Ratowniczy

Druhna Gabriela
Nicińska

14 MDSH

Druh Maks
Winiarski

14 MDH im. St.
Czarnieckiego

Druhna Weronika
Kaczorowska

14 MDH im. St.
Czarnieckiego

Druhna Maria
Szmul

1PDH "Iskierki"

Druhna Ola odznacza się na tle reszty harcerzy z
naszej drużyny dużą ambicją i zaangażowaniem w
każdą aktywność, a jako młoda zastępowa bardzo
kreatywnie podchodzi do swoich obowiązków. Olu
dziękuję Ci za Twą niezawodność, motywację oraz
pozytywną energię!
Druh Adam chętnie angażuje się w każde
przedsięwzięcie oraz z godną naśladowania pasją
oddaje się harcerskiej służbie. Adamie, dziękuję Ci
za pokazywanie własną postawą jak niesamowitą
przygodą może być nasze "harcowanie" i za
zarażanie nas wszystkich motywacją do dalszych
działań.
Za duże zaangażowanie w zbiórkach oraz aktywna
pracę na rzecz drużyny
Za duże zaangażowanie w zbiórkach oraz aktywna
pracę na rzecz drużyny
Za to, że zawsze można z nią liczyć, za poprawę
humoru każdemu z drużyny, gdy jest taka potrzeba
i za zaangażowanie w życie drużyny i szczepu.
Za dużą energię do działania, wiele inspirujących
pomysłów oraz aktywność harcerską na polu
drużyny, szczepu i hufca.
Za wielkie poświęcenie na rzecz klubu, ogromne
zaangażowanie i nieprzerwane dążenie do
doskonalenia się na ścieżce ratowniczej. Dzięki
Tobie klub działa o wiele sprawniej, nasz sprzęt jest
we właściwych rękach a każdy członek klubu może
brać z Ciebie przykład.
Za zaangażowanie w pracę drużyny, za serce do
pracy z harcerzami. Za uśmiech i odnalezienie się w
„męskim” świecie kadry 14stek.
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 przykładnym harcerzem,
życzymy Ci, abyś dalej kroczył tą ścieżką.
Charakter Druhny Weroniki najlepiej oddaje słowo
"pracowitość". Druhna Weronika wykonuje wiele
zadań na rzecz swojego środowiska, nie tylko
harcerskiego. Jest odpowiedzialna i solidna.
Zlecone zadania wypełnia dokładnie, a jej zapał
sprawia, że wciąż poszukuje nowych.
Zaangażowanie i ambicja godna podziwu.
Gratulacje i powodzenia na dalszej drodze
harcerskiej!
za całkowite poświęcenie się rozwojowi drużyny,
przykład własnego rozwoju oraz wysoką
frekwencję, która umożliwiła rozwój planu pracy
drużyny.

12.2 Wyróżnienie Komendanta i Komendy Hufca otrzymują:
Druhna Ula Kowalska
Druh Robert Żuk
12.3 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 2019

Ile listków można
nosić na mundurze

1

pwd

Karolina Bytniewska

3

1 srebrny

srebrny

2

hm.

Agata ErhardtWojciechowska

15

1 złoty

3 złote

3

phm.

Iwona Horsztyńska

5

1 złoty

złoty

4

pwd.

Adrian Jagieło

5

1 złoty

złoty

5

pwd.

Anna Jeziorek

3

1 srebrny

srebrny

6

phm.

Marta Kuczewska

5

1 złoty

złoty

7

hm.

Michał Landowski

15

1 złoty

3 złote

8

phm.

Piotr Lewandowski

5

1 złoty

złoty

9

pwd.

Anna Makowska

3

1 srebrny

srebrny

10

pwd.

Kinga Mączyńska

5

1 złoty

złoty

11

phm.

Beata Mioduszewska

10

1 złoty

2 złote

12

hm.

Barbara Nagraba

48

-

9 złotych + srebrny

13

pwd.

Karol Niciński

3

1 srebrny

srebrny

14

pwd.

Bogumiła Orłowska

3

1 srebrny

srebrny

15

pwd.

Łukasz Pawlica

3

1 srebrny

srebrny

16

pwd.

Patrycja Pawlik

3

1 srebrny

srebrny

17

pwd.

Mariusz Pawlina

3

1 srebrny

srebrny

18

pwd.

Krystian Radziejewski

3

1 srebrny

srebrny

19

pwd.

Klaudia Sadowska

3

1 srebrny

srebrny

20

phm.

Filip Skorek

8

-

złoty + srebrny

21

pwd.

Michał Ślusarczyk

10

1 złoty

2 złote

22

pwd.

Piotr Tomaszewski

5

1 złoty

złoty

23

pwd.

Małgorzata Zielińska

3

1 srebrny

srebrny

24

phm.

Kornelia Ziółkowska

13

-

2 złote + srebrny

25

phm.

Małgorzata Zinkiewicz

10

1 złoty

2 złote

Czuwaj!
phm. Iwona Horsztyńska

