Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Łódź Polesie
im. Powstańczej Poczty Harcerskiej

Łódź, 21 kwietnia 2018 r.

Rozkaz L. 5/2018
Zuchy, Druhny i Druhowie,
rozpoczęliśmy obchody 60lecia Hufca. Specjalnie podkreślamy słowo
„rozpoczęliśmy”, bo ten weekend jest wstępem do WYZWANIA 60. Bo 60-lecia
Hufca to nie po prostu kolejna, zwykła, choć okrągła rocznica. To pewne
zobowiązanie dla każdego z nas: każdego zucha, harcerza, harcerza starszego
wędrownika, instruktora czy też seniora. Zobowiązanie do szczególnego
zastanowienia się w tym rocznicowym roku i do podjęcia próby stawania się
lepszym – lepszym na ciele, lepszym na rozumie i lepszym na duchu. Podobnie
robiły poprzednie pokolenia poleskiej rodziny i warto brać z nich przykład. Nie
tylko po to, aby samemu stawać się lepszym, ale aby dawać prawdziwy przykład
kolejnym poleskim harcerzom i instruktorom.
Zuchy, Druhny i Druhowie,
60-lecie to takie nasze wspólne harcerskie urodziny. Z tej okazji życzmy sobie
dużo radości na harcerskim szlaku. Niech będzie pełen wyzwań, wspaniałych
przygód we wspólnym, braterskim gronie. Bo to jest najpiękniejsze w naszym
harcerstwie – że buduje wiele wspaniałych i trwałych przyjaźni.

Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L. 4/2018 z dnia 12.04.2018 r.
3. Główna Kwatera ZHP
3.2. Mianowania
3.2.19. Mianuję na funkcję instruktorów Zespołu projektowego ds. programu
wsparcia
hufców
druhny
i druhów:
— hm. Katarzynę KUROWSKĄ – Chorągiew Łódzka,
3.2.21. Mianuję na funkcję instruktorów Zespołu projektowego ds. programu
wsparcia szczepów druhny i druhów:
— hm. Justynę ŚWISTEK – Chorągiew Łódzka,
2. Hufiec
2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję instruktorką Namiestnictwa Zuchowego Harcerek pwd. Aleksandrę
Antosiak.
2.2.2. Mianuję członkami Komisji Historycznej:
Andrzeja Janowskiego
hm. Stanisława Zarębę
4. Kręgi
4.2. Powołania i rozwiązania kręgów

4.2.1. Powołuję przy Szczepie Harcerskim „Arsenał” im. A. Kamińskiego Krąg
Instruktorów i Starszyzny „KLON”.
4.3. Zwolnienia i mianowania w kręgach
4.3.1. Zatwierdzam wybór i mianuje phm. Martę Ignaczak na funkcję
przewodniczącej Kręgu Instruktorów i Starszyzny „KLON”.
5. Szczepy, związki drużyn
5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn
5.3.1. Zwalniam z funkcji komendanta Szczepu Harcerskiego „Arsenał” im. A.
Kamińskiego phm. Martę Ignaczak. Bardzo dziękuję za pełnienie funkcji.
5.3.2. Mianuję pwd. Mateusza Cyniaka komendantem Szczepu Harcerskiego
„Arsenał” im. A. Kamińskiego. Ustalam pół roczny okres na uzupełnienie
stopnia.
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Na wniosek kapituły odznaki Zasłużony dla Hufca Łódź-Polesie przyznaję
odznakę w stopniu srebrnym:
pwd. Łapińskiemu Jakubowi
300
pwd. Ledzion Aleksandrze
301
pwd. Polit Katarzynie
302
pwd. Fryt Kamili
303
pwd. Bileckiej Aleksandrze
304
pwd. Grzelak Karolinie
305
pwd. Borkowskiej-Wengrzyk Weronice
306
pwd. Kaźmierczakowi Dawidowi
307
12.2 Na wniosek kapituły odznaki Zasłużony dla Hufca Łódź-Polesie przyznaję
odznakę w stopniu złotym:
phm. Palczewskiej Małgorzacie
181
pwd. Topolskiej Annie
182
12.3 Na wniosek kapituły Honorowej odznaki Zasłużonego dla Hufca ŁódźPolesie przyznaję odznakę:
phm. Jachimkowi Tomaszowi
187
phm. Wojtaszkowi Piotrowi
188
12.4. Na wniosek kadry Namiestnictwa Harcerek udzielam pochwały pwd.
Barbarze Grabarczyk za organizację kursu zastępowych oraz Julii
Biernackiej, Barbarze Polit, Aleksandrze Cyrulewskiej i Wiktorii Kram za
ogromną pomoc przy kursie zastępowych.
12.5. Na wniosek phm. Niny Malinowskiej udzielam pochwały całemu zespołowi
zaangażowanemu w przygotowanie tegorocznego Święta Hufca.
Udzielam pochwały:
• pwd. Weronice Borkowskiej Wengrzyk za logistyczny poligon, energię i
zapał do działania w wielu aspektach przygotowań oraz za koordynację
trasą zuchową, szczególne podziękowania należą się Weronice za
załatwienie miejsc ogniskowych mimo wielu przeszkód napotkanych na
naszej drodze podczas szykowania Święta,

•

pwd. Aleksandrze Ledzion za trzymanie w garści zgłoszeń i wiele
ciekawych inicjatyw, mamy nadzieję, że ten zapał będzie jeszcze wiele razy
wspierał nasze programowe szeregi Hufca,
• Phm. Agnieszce Wasieli za zadbanie o pełne brzuchy uczestników rajdu
oraz zaangażowanie i pomoc od samego początku powstawania koncepcji
Święta oraz wsparcie w programie zuchowym,
• Pwd. Weronice Skrzypek za wsparcie w programie harcerskim oraz pomoc
logistyczną w temacie plakietek na nasze dzisiejsze święto,
• ćwikowi Filipowi Gostomskiemu za wsparcie transportowe i wsparcie w
programie harcerskim,
• sam. Kamili Marszałek za sprawdzenie przebiegu tras i wsparcie w
programie harcerskim,
• Sam. Kamili Sieroń za zaangażowanie od samego początku i pośrednictwo
z całą załogą starszoharcerską i wsparcie tego programu,
• Pwd. Oli Bileckiej za pilnowanie naszych finansów i współpracę ze
wszystkimi szefami gier,
• HO Marcinowi Bąkowi za koordynację trasą harcerską,
• Sam. Agnieszce Kucińskiej za koordynację trasą starszoharcerską,
• Phm. Piotrowi Wojtaszkowi za wsparcie w programie starszoharcerskim
oraz za logistykę dojazdów patroli na miejsce apelu,
• Phm. Małgorzata Palczewska za wsparcie w programie starszoharcerskim
oraz za zaangażowanie od samego początku w powstawanie koncepcji
Święta, za trafne pytania i słuszne uwagi,
• Pwd. Mateuszowi Cyniakowi za wsparcie w programie starszoharcerskim,
• Phm. Martynie Stydnickiej za wsparcie w programie zuchowym,
A także ze wszystkimi wyżej wymienionymi chcielibyśmy podziękować
wszystkim osobom, które zgłosiły się do obstawy dzisiejszych tras spoza naszego
sztabu, to także dzięki Wam ten rajd będzie wyglądał tak jak organizatorzy to
przygotowali! I mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy wrócą wieczorem do
domów zadowoleni po tej nowej formule Rajdu z okazji Święta Hufca.
12.6. Bardzo dziękuję dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz phm.
Agnieszce Kuickiej za udostępnienie terenu na organizację święta hufca.
A
13. Inne
13.1. Zgodnie z Uchwałą 46/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP przywracam
członkostwo w Związku Harcerstwa Polskiego dh. Andrzejowi
Janowskiemu z przydziałem służbowym do Hufca ZHP Łódź Polesie.
13.2. Podaje do wiadomości wyniki konkursu Namiestnictwa Harcerek na
współorganizację najciekawszej służby z drugą drużyną namiestnictwa.
Zwycięzcami są 54 ŁDH "Głębina Wodna" oraz 137 ŁDH "Sosny".
13.3. Podaję do informacji wyniki kursu zastępowych, który był zorganizowany
przez Namiestnictwa Harcerek i Harcerzy.
Kurs zaliczyli z wyróżnieniem:
Bogdan Banaszczyk
Joanna Bednarska
Wanesa Jaruga
Kacper Józefowicz

Maja Juśkiewicz
Ewa Łuczak
Klaudia Ługowska
Filip Micyk
Małgorzata Szafrańska
Kurs zaliczyli:
Nikola Balwicka
Maksymilian Grochowski
Kacper Jędrzejczyk
Ewa Lewandowska
Maria Miksa
Wiola Nowak
Bartosz Nowakowski
Mikołaj Olszewski
Katarzyna Raj
Marcel Salamon
Zuzanna Soszyńska
Dominik Wróbel
Czuwaj!
/-/ hm. Magdalena Dąbkowska

