Komendantka Hufca ZHP
Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa
im. Obrońców Gdańskiego Wybrzeża

Gdańsk, 30 listopada 2017 r.

Rozkaz L. 13/2017

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Gdańskiej ZHP im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
L.29/2017 z dnia 4 listopada 2017 r.
(…)
3.4.2. Mianuję członków zespołu ds. bazy NASICZNE Chorągwi Gdańskiej ZHP:
phm. Aleksandra PROTASEWICZ
phm. Marcin PROTASEWICZ
(…)
4.1.1. Rozwiązuję sztab 51. Spartakiady Drużyn Wodnych Chorągwi Gdańskiej ZHP, która odbyła
się w terminie 22-24 września 2017 r.:
Komendant pionu wędrowniczego:
phm. Karolina RADZISZOWSKA - Hufiec Gdańsk – Wrzeszcz – Oliwa
(…)
Komendant Działań Wodnych:
Teofil LEDWOŃ - Hufiec Gdańsk – Wrzeszcz – Oliwa
(…)
13.3.2. Podaję do wiadomości wykaz gromad zuchowych, które uczestniczyły we
współzawodnictwie podczas XV Chorągwianego Turnieju Antka Cwaniaka:
(…)
37 Gromada Zuchowa „Liski Urwiski” - Hufiec Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa
38 Gromada Zuchowa „Smerfy” - Hufiec Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa
773 Gromada Zuchowa „Pantha Rei” - Hufiec Gdańsk -Wrzeszcz-Oliwa
(…)

16.1. Informuję, że w rozkazie L.27/2017 Komendanta Chorągwi Gdańskiej ZHP z 16
października 2017 r. w punkcie 9.1 omyłkowo zaliczono służbę instruktorską hm. Stanisławowi
STRYSZYKOWI. Przepraszam za pomyłkę.
(…)
Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Gdańskiej ZHP im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
L.30/2017 z dnia 15 listopada 2017 r.
(…)
3.4.1. Mianuję hm. Marka BORACZYŃSKIEGO na funkcję pełnomocnika Komendanta Chorągwi
na zjazd sprawozdawczy Hufca Bytów w terminie 16.11.2017 r.
(…)
5.1.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 8 listopada 2017 r.
zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień harcmistrzyni i harcmistrza:
(…)
phm. Przemysławowi KOTECKIEMU – Hufiec Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa
opiekun próby: hm. Andrzej SAWUŁA
(…)
Wyjątki z rozkazów – koniec
1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Informuję, że najbliższe posiedzenie KSI Hufca odbędzie się 6 grudnia 2017 r..
1.2.2. Informuję, że Wigilia Kadry Hufca odbędzie się 14 grudnia 2017 r. w ZSS nr 2 o godzinie
17.30.
1.2.3. Informuję, że nastąpiła zmiana w terminie warsztatów Zapalnik 2.0. Warsztaty odbędą się
6 stycznia 2018 r.
1.2.4. Informuję, że programy pracy HAZ 2018 muszą trafić do zatwierdzenia do dnia 2 stycznia
2018 r.
2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Podaję do wiadomości, że komenda hufca przyjęła uchwałę nr 42/11/2017 o odwołaniu
phm. Marcina ZĄBCZYKA z funkcji skarbnika hufca oraz ze składu komendy hufca
2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Podaję do wiadomości, że komenda hufca uchwałą nr 42/11/2017 wybrała na funkcję
skarbnika hufca phm. Roberta PASYMOWSKIEGO, zwalniając go jednocześnie z funkcji z-cy
komendantki hufca ds. organizacyjnych.

2.2.2. Podaję do wiadomości, że komenda hufca uchwała nr 48/11/2017 uzupełniła skład
komendy hufca na funkcji zastępcy komendantki hufca ds. pracy z kadrą wybierając phm.
Agnieszkę POKRZYWIŃSKĄ.
Życzę druhnie Agnieszce satysfakcji i wielu sukcesów z pełnienia funkcji.
2.2.3. Mianuję druha pwd. Bartosza WYKĘ członkiem Kapituły Stopni Wędrowniczych Hufca.
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję komendę trasy Hufca Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa na Rajd Rodło:
pwd. Bartosz WYKA

– komendant

pwd. Agnieszka HALLMANN

– członkini komendy ds. pionu zuchowego

dh. Adrianna SIEK

– członkini komendy ds. pionu zuchowego

pwd. Magdalena KRÓLIKIEWICZ

– członkini komendy ds. pionu harcerskiego

dh. Julia FRANCESON

– członkini komendy ds. pionu harcerskiego

pwd. Dominika FRANCISZCZAK

– członkini komendy ds. pionu starszoharcerskiego

dh. Katarzyna DOWŻENKO

– członkini komendy ds. pionu starszoharcerskiego

phm. Agnieszka POKRZYWIŃSKA

– członkini komendy ds. pionu wędrowniczego

hm. Weronika PYDA-LEDWOŃ

– członkini komendy ds. pionu wędrowniczego

2.3.2. Rozwiązuję komendę biwaku integracyjnego kadry hufca:
Julia Franceson

– komendantka

pwd. Zuzanna DEMSKA
pwd. Adela ZIÓŁKOWSKA
3. Gromady, drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Otwieram okres próbny Gdańskiej Drużynie Wędrowniczej przy SOiO Conradinum w
Gdańsku.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Mianuję phm. Agnieszkę POKRZYWIŃSKĄ drużynową próbnej Gdańskiej Drużyny
Wędrowniczej przy SOiO Conradinum w Gdańsku.
7. Mianowania instruktorów
7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.4.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca z dnia 22 listopada 2017 r. otwieram
próbę na stopień podharcmistrza druhowi:
pwd. Damianowi KOWALSKIEMU

– 99 HDW „Doris”
(opiekun: phm. Karolina RADZISZOWSKA)

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 5 listopada 2017 r. przyjmuję przewodniczkę Dominikę FRANCISZCZAK w poczet
instruktorów ZHP.
Druhna Dominika złożyła zobowiązanie w Łapalicach w obecności instruktorów i przyjaciół
Szczepu „Rodło”.
7.5.2. Z dniem 5 listopada 2017 r. przyjmuję przewodniczkę Annę DOWŻENKO w poczet
instruktorów ZHP.
Druhna Anna złożyła zobowiązanie w Łapalicach w obecności instruktorów i przyjaciół
Szczepu „Rodło”.
9. Przydział służbowy
9.1 Uzyskanie przydziału służbowego przez członka zwyczajnego ZHP
9.1.1. Przyjmuję w poczet członków ZHP i nadaję przydział służbowy do Hufca ZHP GdańskWrzeszcz-Oliwa:
dh. Karinę BUGAŁĘ
9.1.2. Przydział służbowy do Hufca ZHP Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa otrzymuje:
pwd. Anna DOWŻENKO

Witamy druhny wśród kadry najlepszego Hufca.
9.2 Zmiana przydziału służbowego
9.2.1. Informuję o zmianie przydziału służbowego hm. Ewy BLASZKE z Hufca ZHP Gdynia do
Hufca ZHP Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa.
Witamy druhnę w najlepszym Hufcu.
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Udzielam pochwały za służbę na szczeblu hufca phm. Robertowi PASYMOWSKIEMU, za
ciągłą, rzetelną i nieustającą pracę na rzecz hufca i HBO Morena.
Dziękuję za wkład włożony w dwa lata działania komendy, trud organizacyjny i
kwatermistrzowski.
Dziękuję za wkład włożony w działanie hufca i jego dobre prowadzenie.
12.2. Udzielam pochwały za służbę na szczeblu hufca pwd. Marcinowi WASILEWSKIEMU, za
ciągłą, rzetelną i nieustającą pracę na rzecz hufca i HBO Wygonin.
Dziękuję za wkład włożony w dwa lata działania komendy, trud organizacyjny i
kwatermistrzowski.
Dziękuję za wkład włożony w działanie hufca i jego dobre prowadzenie.
12.3. Udzielam pochwały za służbę na szczeblu hufca phm. Agnieszce WESELAK, za pasję do
rozwoju namiestnictwa zuchowego, racjonalne, a jednocześnie pełne marzeń ujęcie programu
hufca i jednostek.
Dziękuję za wkład włożony w działanie hufca i jego dobre prowadzenie.
12.4. Udzielam pochwały za służbę na szczeblu hufca pwd. Zuzannie DEMSKIEJ, za stworzenie
wspaniałego wizerunku hufca, wdrażanie dobrych praktyk kształceniowych i nieocenionej
pracy dla tworzenia kształcenia na poziomie instruktorskim.
Dziękuję za wkład włożony w działanie hufca i jego dobre prowadzenie.

12.5. Udzielam pochwały za służbę na szczeblu hufca hm. Andrzejowi SAWULE, za wsparcie i
nieoceniony wkład w tożsamość z organizacją i kontynuację działań dla rozwoju i poprawy
sytuacji hufca.
Dziękuję za wkład włożony w działanie hufca i jego dobre prowadzenie.
12.6. Udzielam pochwały za służbę na szczeblu hufca hm. Joannie WASILEWSKIEJ, za wsparcie
organizacji HALiZ, kontynuację działań dla rozwoju i poprawy sytuacji hufca i nieoceniony
wkład w bieżące działanie hufca.
Dziękuję za wkład włożony w działanie hufca i jego dobre prowadzenie.
12.7. Udzielam pochwały za służbę na szczeblu hufca phm. Agnieszce POKRZYWIŃSKIEJ, za
współtworzenie tożsamości wędrowników z hufcem i propagowanie dobrej pracy z metodyką
wędrowniczą..
Dziękuję za wkład włożony w działanie hufca i jego dobre prowadzenie.
12.8. Udzielam pochwały za służbę na szczeblu hufca pwd. Agacie SCHARMACH, za
odpowiadanie na doraźne potrzeby hufca i służbę w momentach kiedy trzeba zadziałać tu i
teraz.
Dziękuję za wkład włożony w działanie hufca i jego dobre prowadzenie.
12.9. Udzielam pochwały dh. Julii FRANCESON za zorganizowanie niezwykłego wydarzenia dla
kadry hufca jakim stał się biwak GieWOnt.
12.10. Dziękuję phm. Zofii CEBULI – Hufiec ZHP Gdańsk-Portowa – za pomoc w organizacji
biwaku GieWOnt.
12.11. Dziękuję członkom HKDW „Altitudo” – Hufiec ZHP Gdańsk-Portowa – za pomoc w
organizacji biwaku GieWOnt.
13. Inne
13.1. Informuję, że komenda hufca zatwierdziła plany pracy następujących jednostek:
15 GDH „Puszcza”
19 GDH
55 GDH
99 WGZ „Wodna Warta”
99 WDH „Doris”
PGDW przy SOiO Conradinum
14. Sprostowania
14.1. Informuję, że w rozkazie L.10/2017 z dnia 3 października 2017 r. w punkcie 13.1. pominięto
informację o zatwierdzeniu planu pracy 44 GGZ „Magiczne Sówki”.
Czuwaj!
phm. Ewa Deręgowska-Lewosz

