Pruszków, 11.11.2014 r.

Chorągiew Stołeczna ZHP
Hufiec Pruszków
Szczep Harcerskich Drużyn Sokolich
im. gen. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego

ROZKAZ L. 8/2014
WYJĄTKI Z ROZKAZU KOMENDANTA HUFCA Z DNIA 27.09.2014 L.16/2014:
„1.2.2. Informuje, że Zjazd Hufca uzupełnił skład Komisji Rewizyjnej Hufca. Nowymi
członkami zostali: (…)
- phm. Arkadiusz Mioduszewski.
1.2.3. Informuje, że Zjazd Hufca wybrał nową Komendę Hufca w składzie: (…)
- dh. Piotr Pawlak - skarbnik
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Udzielam pochwały wszystkim, którzy brali udział w powiatowych obchodach 70
Rocznicy Powstania Warszawskiego. Pochwałę otrzymują: (…)
Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk, Piotr Tomaszewski, Marek Leleniak. Arkadiusz
Mioduszewski, Przemysław Bort, Marcin Zagrajek, Marcin Turowski, Klaudia Sadowska,
Maja Niewiadomska, Ola Madejska, Patrycja Pawlik, Oliwia Istynowicz, Łukasz
Chodkiewicz, Dominik Leleniak, Martyna Trochymiak, Adrianna Pośpiech, Karolina
Wasiluk, Agnieszka Bogus
12.3. Udzielam pochwały Komendantowi SHDS phm. Monice Pawełczyńskiej-Ślusarczyk za
delegowanie harcerzy szczepu na każde zadanie zawsze wtedy gdy komunikat o takiej
potrzebie zostaje wysłany do kadry hufca.
12.4. Udzielam pochwały dh. Łukaszowi Chodkiewiczowi (SHDS )za dużą aktywność i
niezawodnie stawiennictwo zawsze wtedy gdy komunikat o takiej potrzebie zostaje wysłany
do członków hufca.
WYJĄTKI Z ROZKAZU KOMENDANTA HUFCA Z DNIA 09.10.2014 L.17/2014:
„2.3.1. Rozwiązuje sztab Harcerskiego Startu i odwołuje z jego składu : (…)
- dh Klaudię Sadowską (…)
- dh. Marka Leleniaka

8. Zaliczanie służby instruktorskiej
8.1 Zaliczam służbę instruktorską za rok harcerski 2013/2014 wymienionym poniżej
instruktorom Hufca Pruszków.
1 pwd. Bartczak Martyna (…)
19 pwd. Madeja Daria
20 pwd. Mączyńska Kinga (…)
23 phm. Mioduszewska Beata
24 phm. Mioduszewski Arkadiusz (…)
29 phm. Pawełczyńska-Ślusarczyk Monika
30 pwd. Pawełczyński Artur (…)
35 pwd. Ślusarczyk Michał
36 pwd. Tober Przemysław
37 pwd. Tomaszewski Piotr
12.2 Udzielam pochwały członkom sztabu Harcerskiego Startu, dh Klaudii Sadowskiej, (…)
dh. Markowi Leleniakowi za wzorową pracę i włożony trud podczas realizacji zadania.

4. Rada Szczepu.
4.1. Powołania do Rady Szczepu.
4.1.1. Powołuję w skład Rady Szczepu dh Dorotę Sekular – przyboczną 40 PDH SokolętaMacierz
10. Inne
10.1. Zuchy, Druhny i Druhowie! Cieszę się, że kolejny raz możemy wspólnie obchodzić
rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polaków w sposób wolny i radosny! Pamiętajmy,
że naszym najlepszym świętowaniem tejże rocznicy jest doprowadzanie do tego, abyśmy
własną postawą i aktywnością działali dla dobra naszej Ojczyzny. Za taką postawę
chciałabym właśnie Wam podziękować, a dokładnie za działania w bieżącym miesiącu
listopadzie, a w szczególności:
- dh Klaudii Sadowskiej – za zorganizowanie kilkudniowej akcji zarobkowej „Znicz”
a przede wszystkim za pozytywne wybrnięcie z problematycznych sytuacji logistycznych
mimo tak młodego wieku.
- dh Marcinowi Turowskiemu, dh Patrycji Pawlik, dh Wiktorii Warzosze, dh Mai
Niewiadomskiej za wyróżniającą się postawę podczas akcji zarobkowej „Znicz”.
- dh Karinie Marczak oraz dh Hannie Marczak (tutaj udzielam szczególnej pochwały) za
ofiarne zaangażowanie się w logistyczny aspekt akcji zarobkowej „Znicz”, za służbę w
trudnych porach dnia oraz za transport zniczy, jak i również za wspieranie akcji
promocyjnych Szczepu poprzez prace plastyczne (plakaty).
- dh Piotrowi Tomaszewskiemu – za wzorowe reprezentowanie Szczepu swoją służbą na
polu nie tylko środowiska, ale również Hufca i Głównej Kwatery ZHP. Dziękuję Druhowi za
istne perełki w postaci relacji i projektów fotograficznych oraz filmowych.
- dh Patrycji Pawlik i dh Hannie Marczak za wzorową postawę wędrowniczą i wykonanie
wyczynu z myślą o potrzebujących – przebycie 22 km na rolkach dnia 11 listopada w 300
minut oraz dh Piotrowi Tomaszewskiemu za przebycie tej samej trasy na rowerze – w ramach

akcji „Harcbieg”.
- dh Beacie Pawełczyńskiej za dokonanie ogromnego wyczynu fizycznego poprzez wzięcie
udziału w „Harcbiegu”, mimo nienajlepszych sił fizycznych, tym samym dziękuję za
wzorowy przykład instruktorski, harcerski i ofiarną służbę na rzecz hufca, często
niedocenianą.
- wszystkim dotąd nie wymienionym uczestnikom „Harcbiegu”, którzy oprócz aktywnego i
radosnego świętowania 11 listopada wsparli działalność Fundacji Ewy Błaszczyk „Akogo?” :
Karol Niciński, Gabriela Nicińska, Artur Pawełczyński, Jagoda Sikora.
- dh Arturowi Pawełczyńskiemu za to, że kolejny rok z rzędu objął dowodzenie nad
powiatową, hufcową Akcją Charytatywną „Zostań św. Mikołajem”.
- dh Kindze Mączyńskiej i dh Milenie Janiczek – za wzorowe i żmudne przygotowanie i
przeprowadzenie wycieczki szczepowej do kina.

CZUJ! CZUWAJ!
(-) phm. Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk HR

