
 

Związek Harcerstwa Polskiego Jaworzno, dnia 31 grudnia 2017 r. 

Komendantka Hufca Jaworzno 

im. hm. Stefana Dwornickiego 

 

 

Rozkaz L. 15/2017 

 

Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L 14/2017 z dnia 6 grudnia 2017r. 

11.3. Pochwały i wyróżnienia 

11.3.1. Dziękuję wszystkim mianowanym instruktorom Głównej Kwatery ZHP, a także pracownikom 

GK ZHP za służbę na rzecz naszej organizacji, dziękuję za Wasz wkład i zaangażowanie: 

 

Stopień Imię  Nazwisko Chorągiew Wydział Zespół 

phm. Radosław KAŁUŻA Śląska 
Wydział Wsparcia 

Specjalnościowego 

instruktor ds. 

technicznych 

 

Czuwaj!                                                                                       

hm. Małgorzata Sinica 

 

2. Hufiec 

2.1. Zwolnienia w komendzie hufca 

2.1.1. Zwalniam hm. Michalinę JAROSZ z funkcji przewodniczącej Hufcowej Komisji Stopni 

Instruktorskich. 

Szczególne słowa uznania kieruję do druhny Misi dziękując za DOBRE LATA kierowania pracą KSI 

naszego Hufca. Za profesjonalizm, dbałość o podnoszenie jakości pracy zespołu, przyjazną atmosferę 

zarówno wśród członków KSI jak i podczas spotkań z młodymi instruktorami. Dziękuję za wsparcie 

w przezwyciężaniu problemów i rozbudzanie chęci rozwoju wśród instruktorów. Mam nadzieję 

na dalszą współpracę i wsparcie w budowaniu wspólnoty Hufca. 

2.1.2. Zwalniam dh Dariusza TENDAJ z funkcji namiestnika wędrowniczego. 

Dziękuję druhowi Darkowi za pracę na funkcji namiestnika, inspirowanie wędrowników do działania 

i udzielane wsparcie metodyczne środowiskom. Liczę na dalszą instruktorską współpracę.  

2.2. Mianowania w komendzie hufca 

2.2.1. Mianuję hm Martę JEWUŁĘ przewodniczącą Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich. 

Druhnie Marcie życzę wytrwałości i niegasnącej satysfakcji z wszystkich podejmowanych działań. 

2.2.2. Mianuję phm. Adama ZAJĄCA na członka Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich. 

Druhowi Adamowi życzę satysfakcji z pracy w nowym zespole, nieustannego rozwoju i podejmowania 

autentycznych wyzwań. Wierzę, że doświadczeniem zdobytym w pracy KSI podzieli się druh z młodą 

kadrą, co wpłynie na rozwój instruktorów w naszym hufcu.  

2.2.3. Mianuję pwd. Filipa KOWALSKIEGO namiestnikiem wędrowniczym. 

Filipowi gratuluję wyboru na namiestnika, życzę rozwoju osobistego i dobrej współpracy z pionem 

wędrowniczym.  

3. Gromady, drużyny 

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych 

3.3.1. Zwalniam w funkcji drużynowej 22 Jaworznickiej Drużyny Harcerskiej „Ventus” dh Natalię 

LARYSZ. 

Dziękuję za czas i energię poświęcone pracy z drużyną i życzę satysfakcji z kolejnych wyzwań. 

3.3.2. Mianuję drużynową 22 Jaworznickiej Drużyny Harcerskiej „Ventus” dh Ludmiłę 

MARCINKOWSKĄ. 

Druhnie Miłce życzę nieustającej radości z kolejnych wyzwań oraz wytrwałości w pracy z drużyną.  



 

7. Mianowania instruktorów 

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika 

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 11 grudnia 2017 r. otwieram próbę na stopień 

przewodniczki dh Kindze OSADZIE. 

13. Inne 

13.1. Decyzją Komendy Hufca przyznaję z dniem 16 grudnia 2017 r. Odznakę „Zasłużony dla Hufca 

Jaworzno” druhnom: 

- pwd. Magdalenie OKRZESIK  – nr 72 

- pwd. Marcie GAJ    – nr 73 

 

 

Czuwaj! 

hm. Kinga Jędrzejek 


