
Łódź, 06.08.2018 r. 

Związek Harcerstwa Polskiego 

Komendant Hufca 

Łódź-Bałuty „Promienistych” 

 

Rozkaz L 10/2018 

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro!” – to motto rozpoczynającego się dzisiaj Zlotu inspiruje nas 

do działania. Wykorzystujemy drugi miesiąc Harcerskiej Akcji Letniej, aby przeżyć coś nowego, by 

zrobić coś dobrego na tym świecie i by uczcić 100-lecie Związku Harcerstwa Polskiego. Naszej 

Drużynie Zlotowej życzymy, by godnie reprezentowała Promienistych w Gdańsku. 

 

 

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa 

6.1. Zwolnienia i mianowania kadry 

6.1.1. Zwalniam kadrę obozów w ramach HAL 2018: 

Kolonia zuchowa „Odkrywcy Zaginionych Cywilizacji” w Świętouściu I w terminie 29.06 – 

14.07.2018 r.: 

- phm. Agnieszkę Durską z funkcji z-cy komendanta ds. programowych 

- pwd. Ewę Zaraś z funkcji drużynowej gromady 

- pwd. Agatę Frączkowicz z funkcji drużynowej gromady 

- pwd. Łukasza Fiuka z funkcji drużynowego gromady 

- Martę Durską z funkcji drużynowej gromady 

- Antoninę Lewicką z funkcji drużynowej gromady 

- Katarzynę Szpikowską z funkcji drużynowej gromady 

Obóz „Wakan Tanka” Szczepu Harcerskiego „Gniazdo” w Stańczykach w terminie 9 - 29.07.2018 r.: 

- pwd. Małgorzatę Deroń z funkcji z-cy komendanta ds. organizacyjnych 

- pwd. Joannę Dybowską z funkcji instruktora programowego  

- wyw. Jakuba Galora z funkcji oboźnego  

Zgrupowanie Obozów Harcerskich w Przerwankach w terminie 9 - 29.07.2018 r.: 

- pwd. Karolinę Witczak HO z funkcji komendantki obozu SH im. Bohaterów Warszawy 

- pion. Katarzynę Kuszewską z funkcji komendantki obozu SH „Puszcza” 

- sam. Aleksandrę Gawryszczak z funkcji komendantki obozu ZDH „Zarzewie” 

 

6.1.2. Mianuję kadrę obozów w ramach HAL 2018: 

Reprezentacja Hufca na Zlot ZHP w Gdańsku w terminie 6 – 16.08.2018 r.: 



- phm. Marcina Jarzębskiego drużynowym drużyny zlotowej 

- phm. Krzysztofa Janiszewskiego zastępowym zastępu zlotowego 

- pwd. Małgorzatę Deroń zastępową zastępu zlotowego 

- pwd. Marzenę Pietrasik zastępową zastępu zlotowego 

Obóz 222 ŁDW „Rój” w Nasicznym w terminie 18 – 25 sierpnia 2018 

- HO Arkadiusza Przeworskiego oboźnym 

 

CZUWAJ! 

hm. Zofia Przytyk 

 


