
Łódź, 28.06.2019 r. 

Związek Harcerstwa Polskiego 

Komendant Hufca 

Łódź-Bałuty „Promienistych” 

 

Rozkaz L 5/2019 

Harcerska Akcja Letnia to czas podsumowania całego roku pracy drużyn i gromad. To również okres 

przygód, poznawania cudów przyrody, wędrówek po nieznanych zakątkach Polski, harcerskich ognisk, 

obozowego życia pod namiotem i pielęgnowania przyjaźni. Lato to ten czas, kiedy nasze harcowanie 

rozkwita najpiękniej. Zadbajmy, aby spędzić go bezpiecznie i przywieść wiele nowych sprawności 

i stopni. 

 

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa 

6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów 

6.1.1. Mianuję kadrę obozów w ramach HAL 2019: 

Obóz Szczepu Harcerskiego „Pegaz” w Przerwankach w terminie 30.06 – 17.07.2019 r.: 

- trop. Sandrę Radwańską programowcem obozu 

- wyw. Kamila Janika programowcem obozu 

- ćwik Piotra Buczka kwatermistrzem 

Obóz Szczepu Harcerskiego „Za Torem” w Lginiu w terminie 7 - 21.07.2019 r.: 

- sam. Karolinę Urbańską z-cą komendanta obozu ds. programu 

- sam. Karolinę Wójcik z-cą komendanta obozu ds. organizacyjnych 

Kolonia zuchowa „Załoga Kapitana Nemo” w Świętouściu II w terminie 13 – 27.07.2019 r.: 

- phm. Agnieszkę Durską z-ca komendanta ds. programowych 

- pwd. Ewę Zaraś drużynową gromady 

- sam. Julię Wieczorek drużynową gromady 

- pwd. Łukasza Fiuka drużynowym gromady 

- sam. Paulinę Czerniawską drużynową gromady 

- Katarzynę Szpikowską drużynową gromady 

Obóz 8 ŁDH „Andromeda” i Próbnej Gromady Zuchowej „Dziki Zachód” w Nasicznym w terminie 13 

- 28.07.2019 r.: 

- HO Arkadiusza Przeworskiego oboźnym 

- sam. Weronikę Roganowicz programowcem 

- trop. Zuzannę Przeworską programowcem 

- sam. Joannę Marczyńską drużynową kolonii zuchowych 



Obóz ZD „Zarzewie” „Wawanakwa” w Świętouściu w terminie 14.07. - 3.08.2019 r.: 

- sam. Aleksandrę Gawryszczak komendantką obozu 

- pion. Joannę Małkiewicz oboźną 

- ćwika Dominika Kuźmińskiego gospodarzem 

- sam. Izabelę Grzelczyk programowcem 

Obóz Szczepu Harcerskiego „Gniazdo” w Starym Karpnie w terminie 15 - 28.07.2018 r.: 

- pwd. Joannę Dybowską zastępcą komendanta 

- ćwika Jakuba Chmielarza programowcem ds. starszoharcerskich 

- ćwika Mikołaja Prokopa programowcem ds. harcerskich 

Zgrupowanie Obozów Harcerskich w Czernicy w terminie 15.07. – 03.08.2019 r.: 

- ćwik Miłosza Kazułę komendantem obozu „Made in China” SH „Pasieka” 

- pwd. Katarzynę Kuszewską komendantką obozu „Deserto-1503” SH „Puszcza” 

- pwd. Magdalenę Wlazło HO komendantką obozu „Bohaterowie dziczy” SH im. Bohaterów 

Warszawy 

Kolonia zuchowa „Bogowie Olimpu” SH „Pegaz” w Świętouściu III w terminie 27.07. – 11.08.2019 r.: 

- pwd. Monikę Chojecką członkiem ds. programowych 

- sam. Martę Aleksandrowicz członkiem ds. programowych 

- pion. Paulinę Wiejtaczek członkiem ds. programowych 

Obóz „W krainie herosów” 217 ŁWDH „Entuzjazm” w Świętouściu w terminie 27.07. – 11.08.2019 r.: 

- pwd. Karolinę Małolepszy komendantką obozu 

- sam. Barbarę Ciszewską programowcem obozu 

- odkr. Kamila Małolepszego oboźnym 

 

7. Mianowania instruktorów 

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodnika 

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 26.06.2019 r. otwieram próbę na stopień 

przewodnika ćwikowi Jakubowi Świtowi (opiekun próby phm. Łukasz Kubasiewicz) 

7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni 

7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 26.06.2019 r. otwieram pwd. Anicie Łakomej 

próbę na stopień podharcmistrzyni (opiekun próby: hm. Agnieszka Gierańczyk). 

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów  



7.5.1. Z dniem 20 czerwca 2019 przyjmuję przewodniczkę Katarzynę Kuszewską w poczet 

instruktorów ZHP. 

 

CZUWAJ! 

hm. Zofia Przytyk 

 


