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ROZKAZ L. 1/2015 

 

WYJĄTKI Z ROKAZKU KOMENDANTA HUFCA PRUSZKÓW L. 2/2015 Z DNIA 

22.02.2015: 

„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. (…) 

7.5. 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: (...) 

40 Pruszkowska Drużyna Harcerska "Sokolęta-Macierz"  

Wiktoria Łączek za wzorową postawę, zachowanie oraz bardzo dużą aktywność w sferze 

harcerskiej w tym roku harcerskim  

Mirella Świerczek za wzorową postawę, zachowanie oraz bardzo dużą aktywność w sferze 

harcerskiej w tym roku harcerskim  

40 Pruszkowska Drużyna Harcerska "Sokolęta"  

Dominika Wojewódzka Za coraz śmielsze podejmowanie wyzwań i niezawodność 

uczestnictwa w akcjach organizowanych dla harcerzy.  

40 Pruszkowska Drużyna Harcerska "Młode Sokolęta"  

Wiktoria Goś za dużą wiedzę harcerską, wzorową postawę, chęć niesienia pomocy innym, 

oraz wzorową obecność na zbiórkach.  

41 Pruszkowska Drużyna Harcerska "Sokół"  

Łukasz Chodkiewicz 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.  

Maja Niewiadomska 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.  

Hanna Marczak 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 (…) 

12.2 „ Poczwórnego Ognia ” - Nagrodę Komendanta Hufca przeznaczoną dla harcerza 

wyróżniającego się w roku 2014 otrzymuje dh. Maja Niewiadomska (…) 

12.6 Informuję, że na wniosek Komendy Hufca list pochwalny Naczelnika ZHP otrzymali 

drużynowi: - pwd. Kinga Maczyńska (…) 

12.7 Podziękowania za swoja harcerską pracę w roku 2014 otrzymują Komendanci 

Szczepów: - phm. Monika Pawełczyńska- Ślusarczyk (…) 

12.8 Podziękowania za swoja harcerską pracę w roku 2014 otrzymują: (…) 

- 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. (…) 

6. Arkadiusz Mioduszewski phm, przyznajemy w 2015 roku:  1 srebrny” 

 

10. Inne  

10.1. Najukochańsze Zuchy, Druhny, Druhowie, Droga Kadro. W dniu naszego święta 

chciałabym Wam – mojej harcerskiej rodzinie dedykować wzruszające słowa z rozkazu 

komendanta Hufca z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Obyśmy pamiętali o podaniu sobie 

braterskiej dłoni nie tylko w dniu tego święta, ale również każdego dnia w roku.  

„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.” 

 

  

 

 

CZUJ! CZUWAJ! 

     (-) phm. Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk HR 


