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ROZKAZ L. 9/2014 

 

WYJĄTKI Z ROZKAZU KOMENDANTA HUFCA  Z DNIA 18.12.2014 L.21/2014: 

2. Hufiec 

2.1. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów 

2.1.1. Rozwiązuje sztab II edycji teatrzyków zuchowych w składzie: 

- dh Klaudia Sadowska – szef sztabu (…) 

- dh Hanna Marczak 

- dh Gabriela Nicińska 

- dh. Karol Niciński 

- dh Maja Niewiadomska 

- dh Patrycja Pawlik 

- dh. Marcin Turowski. 

7. Mianowania instruktorów 

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodnika 

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 18.12.2014r. zamykam próbę z 

wynikiem pozytywnym, przyznaję stopień przewodnika druhowi Karolowi Nicińskiemu i 

dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego. Opiekun phm. Arkadiusz 

Mioduszewski. 

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody 

12.1. Dziękuje bardzo serdecznie za pomoc oraz za działanie w wielu sferach i przy wielu 

zadaniach realizowanych w tym roku w naszym hufcu. Szczególnie gorąco dziękuje tym 

którzy pracowali najmocniej przy zadaniach organizowanych na poziomie hufca: (…) 

- pwd. Karolowi Nicińskiemu 

- pwd. Piotrowi Tomaszewskiemu 

- pwd. Arturowi Pawełczyńskiemu 

 

6. Przyznanie naramienników wędrowniczych, stopni, sprawności. 

6.4. Otwarcia prób. 



6.4.1. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych otwieram próbę na stopień wędrowniczy 

„Harcerz Orli” odkr. Marcinowi Zagrajkowi. Opiekun: pwd. Piotr Tomaszewski 

 

10. Inne 

10.1. Zuchy, Druhny i Druhowie! Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę nam wszystkim, 

abyśmy wśród szumu w hipermarketach, gonitwy po prezenty i rywalizacji o najlepszy 

wystrój w domu nie zapomnieli o prawdziwym i jedynym przesłaniu Świąt – o Miłości do 

drugiego człowieka, które przychodzi do nas w Małym i Bezbronnym Niemowlęciu. Na 

zakończenie pragnę przytoczyć tegoroczne życzenia Komendanta Hufca: 

Przyjmijcie serdeczne życzenia na Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok wraz z 

podziękowaniem za Waszą całoroczna służbę. „Pomódlmy się w Noc Betlejemską, w Noc 

Szczęśliwego Rozwiązania, by wszystko się nam rozplątało węzły, konflikty, powikłania. 

Oby się wszystkie trudne sprawy porozkręcały jak supełki, własne ambicje i urazy 

zaczęły śmieszyć jak kukiełki. Oby w nas paskudne jędze pozamieniały się w owieczki, a 

w oczach mądre łzy stanęły jak na choince barwnej świeczki. - ks. J. Twardowski 

 

CZUJ! CZUWAJ! 

     (-) phm. Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk HR 


