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Związek Harcerstwa Polskiego Warszawa, 17 listopada 2016 r. 
Komendantka Hufca Warszawa-Wola 

Rozkaz L. 12/2016 

Wyjątki z Rozkazu Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.12/2016 z dnia 31.10.2016 r. 
4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
4.3. Rozwiązywanie i powoływanie komend kursów  
4.3.1. Powołuję komendę Kursu Podharcmistrzowskiego „Poza horyzont” w następującym 
składzie:  
- hm. Małgorzata SOCHACKA (Hufiec Warszawa-Wola), SOKK 289/2014 – komendantka kursu. 
8. Zaliczanie służby instruktorskiej
8.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2015/2016 następującym druhnom i druhom: 
- hm. Katarzyna KRZAK – komendantka Hufca Warszawa-Wola. 

Wyjątki z Rozkazu Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.13/2016 z dnia 5.11.2016 r. 
3. Chorągiew
3.4. Mianowania na funkcje  
3.4.1. Powołuję Zespół Programowy Chorągwi Stołecznej ZHP w składzie: 
- pwd. Marta RYBAK (Hufiec Warszawa-Wola) – członkini Zespołu. 

Czuwaj!  
/-/ hm. Paulina GAJOWNIK 

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam pwd. Aleksandrę Majewską (194) ze składu zespołu Harcerskiej Służby 
Informacyjnej. 
Olu, serdecznie dziękuję za czas poświęcony na wspieranie naszego hufca. 
2.1.2. Zwalniam phm. Agnieszkę Sowińską (321) ze składu Zespołu Kadry Kształcącej. 
Agnieszko, za duże zaangażowanie w kształcenie przyszłych instruktorów naszego hufca i życzę 
satysfakcji w dalszej służbie instruktorskiej. 

2.2. Mianowania w komendzie hufca 
2.2.1. Powołuję w skład Zespołu Kadry Kształcącej następujące druhny: 
- hm. Małgorzatę Sochacką (197) SOKK/289/2014; 
- phm. Joannę Mizerska (197); 
- phm. Iga Miłosławska (X); 
- phm. Barbarę Skwarczyńską (19); 
- pwd. Magdalenę Krakowiak (19). 



	 	
	 	

 
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów 
2.3.1. Powołuję z dniem 20.10.2016 r. komendę Kursu Przewdonikowskiego "Szemrana 
Warszawa" w składzie: 
- phm. Katarzyna Kuligowska (194) BOKK/822/2015 – komendantka kursu; 
- phm. Iga Miłosławska (X); 
- phm. Barbara Skwarczyńska (19); 
- phm. Maciej Kosecki (222); 
- pwd. Magdalena Krakowiak (19). 
2.3.2. Powołuję sztab organizacyjny Mikolandii w składzie: 
- pwd. Krzysztof Antkiewicz (321) – komendant; 
- pwd. Aleksander Kowaliński (350); 
- dh. Sandra Mościcka (194); 
- dh Max Wrześniowski (197); 
- dh. Olga Szeliga (99). 
2.3.3. Na czas przeprowadzenia inwentaryzacji powołuję Hufcową Komisji Inwentaryzacyjnej w 
składzie: 
- pwd. Jakub Łuczywek- Pasterz (19) – przewodniczący; 
- dh Agnieszka Opara (194); 
- dh Patryk Golba (194); 
- dh Waldmar Radziszewski (222). 
 
3. Gromady, drużyny 
3.2. Zmiany organizacyjne 
3.2.1. Otwieram okres próbny i nadaję numer 158 drużynie harcerek działającej przy Szkole 
Podstawowej nr 221. 
3.2.2. Rozwiązuję 321 Warszawską Drużynę Starszoharcerską „Fenix”. 
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych 
3.3.1. Mianuję dh. Kamilę Koźluk (158) drużynową 158 Próbnej Drużyny Harcerek działającej przy 
Szkole Podstawowej nr 221. 
3.3.2. Zwalniam pwd. Rafała Jackowskiego (321) z funkcji drużynowego 321 Warszawskiej 
Drużyny Harcerskiej „Yamato”. 
3.3.3. Mianuję phm. Annę Wąsowska (321) drużynową 321 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej 
„Yamato”. 
3.3.4. Zwalniam phm. Agnieszkę Sowińską (321) z funkcji drużynowej 321 Warszawskiej Drużyny 
Starszoharcerskiej „Fenix”. 
 
4. Kręgi, kluby 
4.2. Powołania i rozwiązania kręgów 
4.2.1. Rozwiązuję Harcerski Klub Turystyczny „Trzy Korony”. 
4.3. Zwolnienia i mianowania w kręgach 
4.3.1. Zwalniam hm. Macieja Kądzielskiego (X) z funkcji szefa Harcerskiego Klubu Turystycznego 
„Trzy Korony”. 
 
7. Mianowania instruktorów 
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika 



7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14.11.2016 r. zamykam próbę, przyznaję 
stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę 
Magdalenę Łuniewską (321) – opiekun phm. Agnieszka Sowińska (321). 
7.1.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14.11.2016 r. zamykam z wynikiem 
negatywnym próbę na stopień przewodniczki następującym druhnom: 
- dh. Adrianna Markiewicz (200) – opiekun hm. Grażyna Zielińska (200); 
- dh. Paulina Wójcikowska (110) – opiekun phm. Dorota Bień (110); 
- dh. Karolina Kowalska (19) – opiekun phm. Aleksandra Lis (19). 

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika 
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14.11.2016 r. otwieram próbę na stopień 
przewodniczki następującym druhnom: 
- dh. Agnieszka Opara (194) – opiekun phm. Magdalena Wilczyńska (194); 
- dh. Kamila Koźluk (158) – opiekun phm. Joanna Legat (158). 
7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14.11.2016 r. otwieram próbę na stopień 
przewodnika następującym druhom: 
- dh Piotr Zawadzki (197) – opiekun hm. Małgorzata Sochacka (197); 
- dh Oskar Dołęga (65) – opiekun phm. Agnieszka Kwiatkowska (65). 

7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza 
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14.11.2016 r. otwieram pwd. Krzysztofowi 
Antkiewiczowi (321) próbę na stopień podharcmistrza – opiekun hm. Paweł Marciniak (321). 

8. Zaliczanie służby instruktorskiej
8.1 Zaliczam służbę instruktorską za rok 2015/2016 następującym druhnom: 
pwd. Izabela Strupiechowska (100)  
pwd. Beata Skupiewska (158). 

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12. Na wniosek namiestników wyróżniam najlepsze plany jednostek i szczepów na rok harcerski
2016/2017: 
- 19 WGZ „Tęczowe Iskierki” (drużynowa phm. Barbarę Skwarczyńską) za dokładną analizę 

gromady, świadome stawianie celów i ciekawe sposoby ich realizacji; 
- 19 WDH-ek "Arkadia" im. Marii Krassowskiej (drużynowa dh. Ilona Palewicz) za dobrą analizę 

mocnych i słabych stron drużyny oraz niesamowicie urozmaicony program drużyny; 
- 19 WDH-y "Na Tropie" (drużynowy dh. Oskar Nowakowski) za skrupulatną analizę drużyny i 

rozbudowany program, który uwzględnia działanie drużyny na wielu polach; 
- 100 WDH "Galaktyka" im. Emilii Plater (drużynowa pwd. Ilona Suchenek) za bardzo solidną 

analizę drużyny i różnorodne cele oraz za bardzo szczegółowo rozplanowaną pracę zastępu 
zastępowych; 

- 194 WDH "Miraż" (drużynowa dh. Joanna Strzelczyk) za bardzo sprawne i rozbudowane 
działanie systemu zastępowego oraz program idealnie dopasowany do obecnej sytuacji 
drużyny; 

- 222 WDH "Bukowina” (drużynowa pwd. Angelika Pawełas) za ciekawy pomysł na pracę z 
nowo powstałymi zastępami, różnorodny program drużyny i angażowanie się w inicjatywy 
ogólnopolskie; 

- 158 WDS „Róża Wiatrów” (drużynowa dh. Marianna Cieślak) za niesamowicie świadome i 
konkretne przeanalizowanie sytuacji młodej drużyny i jasny plan jej rozwoju; 



- 19 WDW „Ekspedycja” (drużynowa phm. Aleksandra Lis) za podjęcie wyzwania, jakim jest 
zorganizowanie samodzielnego obozu wędrownego podsumowującego śródroczną pracę 
drużyny. 

- Szczep 222 WDHiGZ „Burza” (komendant szczepu phm. Maciej Kosecki) za bardzo rzetelną 
analizę mocnych i słabych stron szczepu oraz przemyślane i precyzyjne cele, zarówno na 
bieżący rok, jak i wieloletnie - strategiczne.  

13. Inne
13.1. Informuję, że decyzją Kapituły Stopni HO "Kremenaros" próbę na stopień Harcerza Orlego 
zamknął z wynikiem pozytywnym dh Adrian Swacik (19). 
13.2. Informuję, że decyzją Kapituły Stopni HO „Mimo wszystko” próbę na stopień Harcerski Orlej 
zamknęła z wynikiem pozytywnym dh. Magdalena Łuniewska (321). 

Czuwaj! 

/-/ hm. Katarzyna KRZAK 




