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

Łódź, 27 grudnia 2019 r.

Rozkaz L. 14/2019
Druhny i druhowie,
przed nami czas podsumowań. Za chwilę będziemy siadać i zastanawiać się co dobrego
przyniósł nam miniony – 2019 rok, a co mogło być zrobione jeszcze lepiej. Był to niewątpliwe
rok trudnych i ważnych decyzji, które mam nadzieję dadzą nam motywację i ukierunkują nasze
dalsze działania.
W związku z nadchodzącym nowym rokiem 2020 i nową dekadą chciałbym złożyć Wam
serdeczne życzenia. Mam nadzieję, że uda nam się postawić przed sobą wysokie cele, do
których będziemy dążyć. Wierzę również w to, że choć na naszej drodze mogą pojawić się
trudności to uda nam się je przezwyciężyć, a każdą z nich będziemy traktować, jako okazję do
dalszego rozwoju.
Wyjątki z rozkazu KChŁ L. 23/2019 z dnia 02.12.2019 r.
3. Chorągiew
3.3. Zwolnienia
3.3.1. W związku z zakończeniem realizacji zadań rozwiązuję Zespół strategiczny w składzie:
hm. Katarzyna KUROWSKA – szefowa zespołu – Hufiec ZHP Łódź Polesie
Dziękuję Druhnie (…) za wkład pracy włożony w analizę i przygotowanie projektu Strategii
rozwoju chorągwi na IX Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Łódzkiej
8. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
8.1 Zwolnienia i mianowania komendantów
8.1.1. Zwolnienie komendantów HAL 2019:
Hufiec ZHP Łódź-Polesie
phm. Michał WACŁAWSKI – Wenecja
phm. Anna KOBALCZYK – Strużnica
2.Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam z funkcji przewodniczącej Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich hm.
Katarzynę Sawiak. Dziękuję druhnie za duże i wieloletnie zaangażowanie we
wspieraniu rozwoju instruktorów naszego hufca i życzę satysfakcji w dalszej służbie
instruktorskiej.
2.1.2. Zwalniam z funkcji Hufcowego Administratora Systemu „Ewidencja” hm. Magdalenę
Suchan. Dziękuję druhnie za wieloletnią służbę na tym polu.
2.1.3. Zwalniam z funkcji członka Hufcowego Zespołu Kadry Kształcącej „Rada Puchaczy” phm.
Bartłomieja Cotę. Dziękuję druhowi za wkład włożony w kształcenie instruktorów i
drużynowych.

2.2. Mianowania w komendzie hufca

2.2.1. Mianuję na funkcję przewodniczącego Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich hm.
Macieja Cichosza. Życzę druhowi powodzenia w pełnieniu powyższej funkcji.
2.2.2. Mianuję na funkcję zastępcy przewodniczącego Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich
hm. Martę Brulikowską-Polit. Życzę druhnie powodzenia w pełnieniu powyższej
funkcji.
2.2.3. Mianuję na funkcję zastępcy przewodniczącego Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich
hm. Justynę Świstek. Życzę druhnie powodzenia w pełnieniu powyższej funkcji.
2.2.4. Mianuję na funkcję członkini Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich hm. Dorotę
Łapińską. Życzę druhnie powodzenia w pełnieniu powyższej funkcji.
2.2.5. Mianuję na funkcję członka Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich phm. Bartłomieja
Cotę. Życzę druhowi powodzenia w pełnieniu powyższej funkcji.
2.2.6. Mianuję na funkcję Hufcowego Administratora Systemu „Ewidencja” phm. Olgę
Skowrońską. Życzę druhnie powodzenia w pełnieniu powyższej funkcji.
2.2.7. Mianuję na funkcję członka Hufcowego Zespołu Kadry Kształcącej „Rada Puchaczy” pwd.
Justynę Sykułę. Życzę druhnie powodzenia w pełnieniu powyższej funkcji.

3. Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania w drużynach
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej Gromady Zuchowej „Łowcy Przygód” phm. Annę
Topolską. Bardzo dziękuję druhnie za lata instruktorskiej służby.
3.3.2 Zwalniam z funkcji drużynowego 66 ŁDH „Wilczki” pwd. Jakuba Łapińskiego. Dziękuję
druhowi za instruktorską służbę.
3.3.3. Mianuję na funkcję drużynowej Gromady Zuchowej „Łowcy Przygód” sam. Wiktorię
Siudę. Życzę druhnie powodzenia w pracy z drużyną.
3.3.5. Mianuję na funkcję drużynowego 66 ŁDH „Wilczki” HO Michała Sawiaka. Życzę druhowi
powodzenia w pracy z drużyną.
4. Kręgi
4.2. Zwolnienia i mianowania w kręgach
4.2.1. Zatwierdzam wybór nowych władz Kręgu Instruktorów i Starszyzny „Jędrusie” zgodnie z
postanowieniami zbiórki wyborczej Kręgu z dnia 5.12.2019. W skład władz wybrano
następujących instruktorów:
• phm. Stanisław Sałajczyk – komendant kręgu
• dh. Zuzanna Szałkowska – sekretarz kręgu
• phm. Paweł Zakrzewski – skarbnik kręgu
Życzę druhnie i druhom powiedzenia w pełnieniu powyższych funkcji.

7. Mianowania instruktorów
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 02.12.2019 r. otwieram próbę na
stopień przewodniczki pion. Julii Lesiak. Opiekunem próby jest phm. Mateusz Cyniak.
7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 02.12.2019 r. otwieram próbę na
stopień przewodniczki sam. Wiktorii Siudzie. Opiekunem próby jest phm. Martyna
Studnicka.
7.2.3. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 02.12.2019 r. otwieram próbę na
stopień przewodniczki sam. Aleksandrze Wosieckiej. Opiekunem próby jest phm.
Michał Wacławski.
7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 02.12.2019 r. otwieram próbę na
stopień podharcmistrzyni pwd. Katarzynie Rychlik. Opiekunką próby jest hm. Justyna
Świstek.
8. Zaliczanie służby instruktorskiej
8.1 Zaliczam służbę instruktorską za rok 2018/2019 phm. Mateuszowi Cyniakowi.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Serdecznie dziękuję i udzielam pochwały za zorganizowanie i koordynowanie scholii
podczas uroczystości przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju w Katedrze Łódzkiej
w dniu 15.12.2019 pwd. Weronice Skrzypek.
12.2. Serdecznie dziękuję i udzielam pochwały za uczestnictwo w scholii podczas uroczystości
przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju w Katedrze Łódzkiej w dniu 15.12.2019
oraz za godne reprezentowanie hufca następującym druhnom i druhom:
•
•
•
•
•

Aleksandra Dowgird
Zuzanna Klimkiewicz
Dorota Łapińska
Weronika Pietrzak
Justyna Świstek

•
•
•

Agnieszka Rytel
Michał Sawiak
Wernika Skrzypek

12.3. Serdecznie dziękuję reprezentacjom szczepów za rozniesienie i szerzenie idei
Betlejemskiego Światła Pokoju. Mam nadzieję, że hasło przewodnie tegorocznej edycji:
„Światło, które daje moc” będzie nam przyświecało w nadchodzącym roku.
13. Inne:
13.1. Odnawiam członkostwo w ZHP z przydziałem do Kręgu Instruktorów, Starszyzny
i Seniorów “Krąg 14 Stycznia” im. hm. Janusza Boissé ‘Bladego’ dh Aleksandrze ChećkoJelonek.
13.2. Podaję do wiadomości aktualny skład Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich:
• hm. Maciej Cichosz - przewodniczący KSI
• hm. Marta Brulikowska-Polit - z-ca przewodniczącego KSI
• hm. Justyna Świstek - z-ca przewodniczącego KSI

•
•
•
•

hm. Katarzyna Kurowska - członek KSI
hm. Dorota Łapińska - członek KSI
hm. Tomasz Szala - członek KSI
phm. Bartłomiej Cota - członek KSI

Czuwaj!
/-/ phm. Michał Wacławski

