
Warszawa, 3 września 2015 r. 

Związek Harcerstwa Polskiego 

Komendantka Hufca Warszawa-Wola      

 

Rozkaz L. 9/2015 
 

 

1. Zarządzenia i informacje 

1.1. Zarządzenia 

1.1.1. Zatwierdzam grafik służb w hufcu na rok 2015/2016, który stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego rozkazu. 

1.2. Informacje 

1.2.1. Informuję, że Komenda Hufca przyjęła Uchwałę nr 3/2015 z dnia 3 września 2015r. w 

sprawie przyjęcia “Harmonogramu wydarzeń Hufca ZHP Warszawa-Wola na rok harcerski 

2015/2016”, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego rozkazu. 

1.2.2. Serdecznie zapraszam kadrę drużyn oraz instruktorów na pierwszą w tym roku harcerskim 

odprawę drużynowych „Piknik inauguracyjny”, która odbędzie się 14.09.2015 r. o godz. 18:30. 

Spotykamy się na pętli autobusowej Stare Bemowo (w mundurach). 

2. Hufiec 
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca 
2.1.1. Rozwiązuję Zespół Programowy w składzie: 

- phm. Aleksandra Wichtowska (19) – przewodnicząca, 

- phm. Katarzyna Abramowska (350), 

- pwd. Joanna Mizerska (197), 

- phm. Iga Miłosławska (X). 

Serdecznie dziękuję Wam za czas i energię poświęcone na rzecz hufcowych przedsięwzięć. 

2.1.2. Zwalniam phm. Katarzynę Kuligowską (194) z funkcji namiestniczki wędrowniczej.  

2.1.3. Rozwiązuję Namiestnictwo Specjalności „Kuna” i zwalniam z funkcji namiestnika phm. 

Macieja Koseckiego (222). 

Serdecznie dziękuję Wam za wzorowe pełnienie funkcji namiestników i życzę dalszych sukcesów 

w służbie instruktorskiej. 

2.1.4. Zwalniam pwd. Monikę Sterkowiec (338) z funkcji zastępczyni namiestniczki zuchowej. 

2.1.5. Zwalniam hm. Małgorzatę Sochacką (197) z funkcji szefa Zespołu Kadry Kształcącej. 

Gosiu, dziękuję Ci za duże zaangażowanie we wspieraniu rozwoju kandydatów na instruktorów 

oraz instruktorów naszego hufca i życzę satysfakcji w dalszej  służbie instruktorskiej. 

2.1.6. Zwalniam ze składu Zespołu Kadry Kształcącej: 

- phm. Pawła Pietrzaka (197) – sekretarza, 

- phm. Agnieszkę Kwiatkowską (65), 

- hm. Katarzynę Banaszczyk (158), 

- phm. Magdalena Kwiatkowska (338) – stażystkę. 

Serdecznie dziękuję Wam za wiele lat zaangażowania w kształcenie kolejnych pokoleń kadry 

naszego hufca. 

2.2. Mianowania  w komendzie hufca 
2.2.1. Mianuję pwd. Andrzeja Skwarczyńskiego (19) namiestnikiem wędrowniczym. 

2.2.2. Mianuję phm. Katarzynę Kuligowską (194) szefem Zespołu Kadry Kształcącej. 

2.2.3. Mianuję pwd. Magdalenę Krakowiak (19) zastępczynią namiestniczki zuchowej. 

2.3.4. Mianuję pwd. Andrzeja Skwarczyńskiego (19) pełnomocnikiem ds. specjalności. 



  

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów 

2.3.1. Powołuję Sztab Organizacyjny XXXIV Zlotu Żółtego Liścia w składzie: 

- pwd. Rafał Kalisiewicz (194) – komendant, 

- pwd. Monika Rieff (194) – zastępczyni komendanta ds. programu, 

- pwd. Małgorzata Romer (194) – szef biura zlotowego, 

- dh. Alicja Łyszkowska (194) – oboźna, 

- dh. Joanna Strzelczyk (194), 

- pwd. Andrzej Skwarczyński (19). 

 

3. Drużyny 

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych 

3.3.1. Zwalniam pwd. Michała Gietko z funkcji drużynowego 19 Warszawskiej Drużyny 

Starszoharcerskiej „Horyzont”. 

3.3.2. Mianuję dh Patrycję Kowalczyk drużynową 19 Warszawskiej Drużyny Starszoharcerskiej 

„Horyzont”. 

 

 

Czuwaj! 

 

/-/ hm. Katarzyna KRZAK 

 

 


