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

Gdańsk, 02 marca 2018 r.

Rozkaz L. 2/2018

Wyjątki z rozkazu Naczelniczki ZHP Ls. 1/2018 z dnia 22 lutego 2018 r.
Druhny i Druhowie,
Dzień Myśli Braterskiej to szczególny dzień dla wszystkich skautów i skautek, zainicjowany
przez światową organizację skautek w 1926 roku. 22 lutego każdego roku, w dzień urodzin
sir Roberta Baden Powella i jego żony Olave Baden-Powell nasze myśli kierujemy w stronę
innych harcerek i harcerzy, skautek i skautów. Spotykamy się, świętujemy rozprzestrzenianie
się ruchu skautowego, nawiązujemy kontakty z siostrami i braćmi w skautingu ze wszystkich
czterech stron świata, by w ten dzień szczególnie odczuwać moc braterstwa i wspólnej misji
wpływania na otaczający nas świat.
Długoletnią tradycją Światowego Dnia Myśli Braterskiej jest podejmowanie przez skautki
akcji zarobkowych, z których dochód przeznaczany jest na rozwój WAGGGS – na
finansowanie programów służących biedniejszym środowiskom i organizacjom działającym
w trudnych warunkach lub borykających się z różnymi problemami.
Światowe Stowarzyszenie Przewodniczek i Skautek przygotowuje co roku z okazji Dnia Myśli
Braterskiej propozycję programową, która określa kierunek działania WAGGGS i organizacji
członkowskich i łączy się co roku z konkretnym tematem. Tematem tegorocznej propozycji
programowej WAGGGS na Dzień Myśli Braterskiej o tytule „Impact” jest właśnie Wpływ
wyrażony jako wpływ na rozwój indywidualny harcerek i harcerzy, a przez to na rozwój
organizacji oraz ruchu skautowego, a także inicjowanie pozytywnych zmian w otaczającym
nas środowisku i społeczeństwie.
Propozycja zawiera zadania do wykonania pozwalające pracować nad umiejętnościami,
własnym charakterem i wpływem na innych, wspomina Naczelną Skautkę Świata – Olave
Baden-Powell oraz odnosi się do wartości ruchu skautowego. Odwołuje się do Celów
Zrównoważonego Rozwoju i wpływu człowieka na środowisko naturalne. Przywołuje
globalne programy WAGGGS.
Wykonanie zadań ujętych w propozycji pozwala uświadomić sobie jaki wpływ możemy
wywierać i jaki może mieć on zasięg, jeśli pracujemy wszyscy razem. Tegoroczna propozycja
"Impact" została przetłumaczona na język polski - możecie śmiało realizować postawione w
niej zadania.

Druhny i Druhowie,
W Dniu Myśli Braterskiej zatrzymajcie się na chwilę, spójrzcie co już udało się Wam osiągnąć,
a co jeszcze przed Wami. Zastanówcie się jak Wasza działania mogą wpłynąć na otaczający
na świat, co możemy zrobić, żeby był lepszy?
Życzę Wam, abyście każdego dnia czerpali radość i satysfakcję z pełnionej służby!
Miejcie odwagę patrzeć szeroko i wciąż poszerzać swoje horyzonty. Miejcie odwagę nie być
obojętnymi i każdego dnia zmieniać świat na lepszy!
(…)
11.3.1. Listy Pochwalne Naczelnika ZHP

Wyróżniam Listem Pochwalnym następujące Druhny i Druhów:
(…)
Chorągiew Gdańska ZHP
lp. stopień
36 pwd.

imię
Dominika

nazwisko
Franciszczak

hufiec
Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa

Agnieszka

Hallmann

Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa

Martyna

Padoł

Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa

Weronika

Połomska

Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa

(…)
38 pwd.
(…)
43 pwd.
(…)
45 pwd.
(…)
Serdecznie gratuluję wyróżnionym Druhnom i Druhom - drużynowym, których postawa jest
godnym naśladowania przykładem zaangażowania w pracę na rzecz zuchów i harcerzy.

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Gdańskiej ZHP im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
L.4/2018 z dnia 15 lutego 2018 r.
(…)
1.2.1. Podaję do informacji wykaz Instruktorów Szkoły Instruktorskiej Chorągwi Gdańskiej
„Macierzysta Akademia Kształcenia” w roku harcerskim 2017/2018:
(…)
hm. Andrzej SAWUŁA
(…)

hm. Beata SZYMAŃSKA
hm. Tomasz SZYMAŃSKI
(…)
13.3.2

Przyznaję

dyplom

ukończenia

kursu

podharcmistrzowskiego

„Spoiwo

3.0”

organizowanego przez Szkołę Instruktorską Chorągwi Gdańskiej "Macierzysta Akademia
Kształcenia":
(…)
17/3347/2018 pwd. Marcin WASILEWSKI - Hufiec Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa
(…)
21/3351/2018 pwd. Zuzanna DEMSKA - Hufiec Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa
(…)
33/3363/2018 pwd. Damian KOWALSKI - Hufiec Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa
13.3.3

Przyznaję

dyplom

ukończenia

warsztatów

opiekunów

prób

poziomu

przewodnikowskiego organizowanych przez Szkołę Instruktorską Chorągwi Gdańskiej
"Macierzysta Akademia Kształcenia":
(…)
35/3365/2018 pwd. Marcin WASILEWSKI - Hufiec Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa
(…)
39/3369/2018 pwd. Zuzanna DEMSKA - Hufiec Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa
(…)
51/3381/2018 pwd. Damian KOWALSKI - Hufiec Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa
(…)
13.3.5 Przyznaję dyplom ukończenia warsztatów instruktorskich „Zapalnik” organizowanych
przez

Komendę

Hufca

ZHP

Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa

akredytowany

Instruktorską Chorągwi Gdańskiej "Macierzysta Akademia Kształcenia":
75/3405/2018 phm. Karolina RADZISZOWSKA - Hufiec Gdańsk Wrzeszcz-Oliwa
76/3406/2018 phm. Robert PASYMOWSKI - Hufiec Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa
77/3407/2018 hm. Beata SZYMAŃSKA - Hufiec Gdańsk Wrzeszcz-Oliwa
78/3408/2018 hm. Tomasz SZYMAŃSKI - Hufiec Gdańsk Wrzeszcz-Oliwa
79/3409/2018 phm. Agnieszka WESELAK - Hufiec Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa
80/3410/2018 pwd. Damian KOWALSKI - Hufiec Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa
81/3411/2018 pwd. Bartosz WYKA - Hufiec Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa
(…)

przez

Szkołę

13.3.6 Przyznaję dyplom ukończenia warsztatów „W drodze po SOKK” organizowanych przez
Szkołę Instruktorską Chorągwi Gdańskiej "Macierzysta Akademia Kształcenia":
(…)
100/3430/2018 hm. BEATA SZYMAŃSKA - Hufiec Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa
101/3431/2018 hm. TOMASZ SZYMAŃSKI - Hufiec Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa
102/3432/2018 hm. MAREK BORACZYŃSKI - Hufiec Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa
(…)
Wyjątki z rozkazów – koniec
1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Informuję, iż najbliższe posiedzenie Kapituły Stopni Wędrowniczych i Naramiennika
odbędzie się 6 marca 2018 r. Zgłoszenia na adres agnieszka.pokrzywińska@zhp.net.pl.
1.2.2. Przypominam iż 10 marca 2018 r. odbywa się Konferencja szkoleniowa
„Bezpieczeństwo uczestników wypoczynku w czasie wystąpienia nagłego zagrożenia
zdrowia i życia dzieci i młodzieży”. W konferencji powinni wziąć udział wszyscy
wychowawcy i kierownicy planujący organizację wypoczynku. Szczegóły w informatorze.
RH17-18/05/05.03.2018.
1.2.3. Informuję, iż 11 marca 2018 r. odbędą się XVI Mistrzostwa Pływackie Chorągwi
Gdańskiej. Szczegóły w informatorze RH17-18/05/05.03.2018.
1.2.4. Informuję, iż najbliższe posiedzenie Komisji Stopni Instruktorskich Hufca odbędzie się
28 marca 2018 r. Zgłoszenia do 26 marca 2018 r. na adres robert.sarpalius@zhp.net.pl.
2. Hufiec
2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję członkinią zespołu programowego hufca hm. Monikę GLEWICZ-KATA.
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Rozwiązuję komendę kursu przybocznych zuchowych i zwalniam z jej składu druhny:
pwd.. Zuzannę DEMSKĄ

– komendant kursu

phm. Agnieszkę KUBACKĄ

– członek komendy kursu

pwd. Dominikę ROGUSKĄ

– członek komendy kursu

pwd. Agnieszkę HALLMANN

– członek komendy kursu

pwd. Agatę SCHARMACH

– oboźna

pwd. Julię FRANCESON

Dziękuję druhnom, oraz zaangażowanej kadrze za wzorowe przeprowadzenie kursu
przybocznych zuchowych „Po drugiej stronie lustra”.

2.3.2. Rozwiązuję komendę warsztatów opiekunów prób instruktorskich „Zapalnik” i
zwalniam z jej składu druhnę i druhów:
hm. Marek BORACZYŃSKI (SOKK/65/2015)
hm. Weronika PYDA-LEDWOŃ (SOKK/87/2017)
hm. Maciej ZAWADZKI
2.3.3. Rozwiązuję komendę warsztatów „PŁOMYKI” i zwalniam z jej składu druhny:
hm. Monika GLEWICZ-KATA
phm. Kamila BRYKSY
phm. Zofia CEBULA
3. Gromady, drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 13GGZ „Zwinne Wiewiórki” pwd. Dominikę ROGUSKĄ.
Dziękuję za wzorowe i rzetelne pełnienie służby na funkcji drużynowej i życzę satysfakcji i
radości z pełnionej funkcji namiestniczki zuchowej hufca oraz sukcesów w życiu
prywatnym.
3.3.2. Mianuję na funkcję drużynowej 13GGZ „Zwinne Wiewiórki” dh. Magdalenę MUSZARSKĄ.
Życzę radości i satysfakcji z podjętej służby.
7. Mianowania instruktorów
7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 12 lutego 2018 r. przyjmuję przewodniczkę Julię FRANCESON w poczet
instruktorów ZHP.
Druhna Julia złożyła zobowiązanie na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w obecności
drużyny i przyjaciół.
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Serdecznie Dziękuję hm. Arturowi PAŁUCKIEMU za przeprowadzenie inspirujących
zajęć podczas warsztatów „Zapalnik 2.0”.
14. Sprostowania
14.1. Informuję, że w rozkazie L.1/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w punkcie 7.1.1. błędnie
podano nazwiska druhen.:
Było:
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca z dnia 24 stycznia 2018 r. zamykam
próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania
Instruktorskiego druhnę:
HO Julię SALCESON

– 11 GDH „WENA”
(opiekun: phm. Zofia CEBUBULA)

Powinno być:
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca z dnia 24 stycznia 2018 r. zamykam
próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania
Instruktorskiego druhnę:
HO Julię FRANCESON

– 11 GDH „WENA”
(opiekun: phm. Zofia CEBULA)

Czuwaj!
/-/ phm. Ewa Deręgowska-Lewosz

