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ROZKAZ L. 2/2016 

 

 

WYJĄTKI Z ROKAZU KOMENDANTA HUFCA L. 2/2016 Z DNIA 22.02.2016: 

„14. Inne 

14.1. Informuję, że Kurs Przewodnikowski „Meandry II” ukończyli: 

dh. Hanna MARCZAK - Hufiec Pruszków - z wyróżnieniem; (…) 

dh Marek LELENIAK - Hufiec Pruszków; (…) 

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody 

12.1 „ Iskra Poczwórnego Ognia „ - Nagrodę drużynowych dla harcerzy wyróżniających się 

w środowiskach otrzymują: (…) 

 

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 Sokoliki-Macierz Julia Kołodziej 

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

zawsze wzorowe przygotowanie. 

40 PDH Młode Sokolęta Kuba Sikora 

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

zastepowego. (…) 

41 PDH "Sokół" Nataniel Kozak 

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. 

41 PDH "Sokół" Oliwia Istynowicz 

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. (…) 

40 PDH Sokolęta Emilia Florczak 

Za bycie tam gdzie jest potrzeba. Za wzorową postawę harcerską, dojrzałość i bardzo dobre 

reprezentowanie munduru i drużyny oraz wiele pozytywnej energii! (…) 

41 PDH "Sokół Wędrowny" Aleksandra Mąkosa 

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. (…) 

40 PDH "Sokolęta -Macierz" 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.  

40 PDH "Sokolęta -Macierz" Kacper Jasiński 

Za niezawodność i gotowość do działania w każdej sytuacji. Za poczucie odpowiedzialności 

oraz postępy w pracy nad sobą. Za wzorową postawę harcerską. (…) 

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 Patrycja Pawlik (…) 

12.7 Udzielam pochwały dh Angelice Sobańskiej (SHDS) za skoordynowanie i poprowadzenia 

część hufcowych obchodów w rocznicę likwidacji Getta w Pruszkowie. 

13. Inne (…) 

13.2. Informuje że Dh. Marek Leleniak (SHDS) ukończył Kurs Przewodnikowski "Meandry" 

organizowany przez CHSI "Iluminacja" w terminie 14 listopada - 10 grudnia 2016 .” 

 

 

 

 

 



3. Mianowania i zwolnienia w Szczepie. 

3.1. Mianowania. 

3.1.1. Z dniem 05.02.2016 mianuję druhnę drużynową Jagodę Sikorę zastępcą komendanta 

Szczepu.  

3.2. Zwolnienia. 

3.2.1. Przy obopólnej decyzji z zainteresowanym zwalniam ćwika Adriana Figata z funkcji 

zastępcy komendanta Szczepu. Dziękuję za pełnioną funkcję i powołanie do życia 40 PDH 

„Młode Sokolęta”.  

8. Kary 

8.1. Udzielam upomnienia ćwikowi Adrianowi Figatowi za nie stawienie się na 

obowiązkowej uroczystości z okazji Dnia Myśli Braterskiej, brak usprawiedliwienia 

nieobecności u komendanta Szczepu oraz za brak wyznaczenia zastępcy w sytuacji 

nieobecności do opieki nad drużyną.  

 

10. Inne 

10.1. Kochane Zuchy, Harcerki i Harcerze. Pozwólcie, że z okazji Dnia Myśli Braterskiej 

zacytuję słowa druhny komendant Hufca Pruszków życząc Wam wszystkiego najlepszego i 

dziękując za Waszą dotychczasową pracę:  

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. 

 

 

CZUJ! CZUWAJ! 

     (-) hm. Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk HR 


