
Zakopane, 22.02.2016 r. 

Związek Harcerstwa Polskiego 

Komendant Hufca 

Łódź-Bałuty „Promienistych” 

 

Rozkaz L 2/2016 

 

„Posłannictwem moim jest rozprzestrzenianie przyjaźni i braterstwa na całym świecie.” – mówił 

Robert Baden-Powell – twórca skautingu, którego częścią jest harcerstwo. Braterstwo to jest więź 

między ludźmi nawiązująca do uczuć, jakie naturalnie występują między braćmi: przyjaźń, bliskość, 

jedność, solidarność, koleżeństwo. Razem ze skautami na całym świecie obchodzimy dzisiaj Dzień 

Myśli Braterskiej, w który zwracamy szczególną uwagę na przyjaźń i bliskość między nami, na 

solidarność, kiedy ktoś inny jest w potrzebie, na koleżeństwo i jedność celów. Bez względu na to, czy 

spotkamy się ze sobą na zbiórce, połączymy za pośrednictwem nowszych lub starszych technologii, 

czy po prostu będziemy ze sobą myślą, w tym dniu jesteśmy razem. Życzę wszystkim braterstwa 

również na co dzień. A zgodnie ze słowami B-P „Starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, 

niż go zastaliście.” 

 

Wyjątki z rozkazu specjalnego Naczelnika ZHP Ls. 1/2016 z dn. 22.02.2016 r.: 

11. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia 

11.2. Listy Pochwalne Naczelnika ZHP 
Wyróżniam Listem Pochwalnym następujące Druhny i Druhów: 

106. pwd. Małgorzata DEROŃ Łódź Bałuty 

107. pwd. Marta KOŚLAGA Łódź Bałuty 

108. pwd. Rafał WITCZAK Łódź Bałuty 

 

 

3. Drużyny 

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych 

3.3.1 Zwalniam pwd. Marzenę Pietrasik z funkcji drużynowej 49 Łódzkiej Drużyny Harcerek im. gen. 

Elżbiety Zawackiej „Zo”. 

Serdecznie dziękuję druhnie za zaangażowanie w rozwój drużyny i wspieranie aktywności środowiska, 

życzę sukcesów w dalszej służbie instruktorskiej. 

3.3.2. Mianuję trop. Marię Ressel drużynową 49 Łódzkiej Drużyny Harcerek im. gen. Elżbiety 

Zawackiej „Zo”. 

3.3.3. Mianuję pwd. Marcina Jarzębskiego p.o. drużynowego GZ „Biedronki”. 

 



7. Mianowania instruktorów 

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki 

7.1.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 11.02.2016 r. zamykam próbę, przyznaję 

stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego sam. Martę Madej 

(opiekun próby: phm. Jarosław Wykrota). 

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodnika 

7.2.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 11.02.2016 r. otwieram próbę na stopień 

przewodnika ćwikowi Miłoszowi Kazule (opiekun próby: phm. Jarosław Wykrota). 

 

CZUWAJ! 

hm. Zofia Przytyk 


