Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Ziemi Gliwickiej
im. gen. J. H. Dąbrowskiego

Gliwice, 25 listopada 2017 r.

Rozkaz L 19/2017
Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Śląskiej L30/2017 z dnia 20 listopada 2017 r.
13. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia.
13.1. Odznaczenia
13.1.2. Na wniosek Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej przyznaję Odznakę „Za Zasługi dla
Chorągwi Śląskiej” w stopniu złotym:
hm. Tomaszowi RAWSKIEMU.
13.1.4. Na wniosek Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej przyznaję Odznakę „Za Zasługi dla
Chorągwi Śląskiej” w stopniu srebrnym:
- phm. Łukaszowi JURKIEWICZ.

hm. Anna Peterko

3.

Drużyny
3.1. Nadanie imion, nazw, numerów
3.1.1. Zamykam okres próby i nadaję numer 1 oraz nazwę „Młodzi odkrywcy” Knurowskiej
Gromadzie Zuchowej.
3.1.2. Zamykam okres próby i nadaję numer 1 Knurowskiej Drużynie Harcerskiej.

Mam nadzieję, że 1 Knurowska Gromada Zuchowa oraz 1 Knurowska Drużyna Harcerska wpiszą
się na zawsze w historię harcerstwa w powiecie gliwickim. Życzę wszystkim zuchom, harcerzom
oraz drużynowemu wielu nowych przygód. Mam nadzieję, że wszyscy, w duchu harcerskich
ideałów, odnajdziecie swoje pole służby na rzecz społeczeństwa.
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Przyznaję Odznakę „Za Zasługi dla Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej” w stopniu złotym panu

Zygmuntowi Frankiewiczowi – Prezydentowi Miasta Gliwice.

Prezydent Miasta Gliwice od wielu lat wspiera ruch harcerski w mieście. Jest osobą, która
współpracował z czterema ostatnimi komendantami naszego Hufca. Prezydent Gliwic, od wielu lat
dba o rozwój organizacji pozarządowych, w tym harcerstwa, oraz umożliwia realne
współdziałanie z i na rzecz gliwickiego społeczeństwa
.
12.2. Przyznaję Odznakę „Za Zasługi dla Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej” w stopniu złotym

dh. phm. Monice Buchalik.

To dzięki druhnie Monice Buchalik środowisko toszeckie od lat wychowuje kolejne pokolenia
harcerzy i instruktorów. Jest Komendantem i dobrym duchem Szczepu, dając poczucie wspólnoty
i siły. Jej postawa zaangażowania i odpowiedzialności sprawia, że Szczep prężnie działa i stale się
rozwija. Pod jej okiem jego członkowie podejmują się ciekawych i istotnych inicjatyw na terenie
Toszka.
12.3. Przyznaję Odznakę „Za Zasługi dla Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej” w stopniu srebrnym

dh. phm. Małgorzacie Socha.

Druhna Małgorzata Socha - Komendantka Szczepu, naturalny lider środowiska, sprawnie
znajdująca wyjścia z pojawiających się trudności, kieruje Szczepem dbając o zachowanie ciągu
wychowawczego, rozwój i samopoczucie kadry. Pozyskuje sojuszników do swojej działalności.
Jest tam, gdzie jej podopieczni, blisko ich spraw, gotowa pomóc i wspierać ich w rozwoju.

12.4. Przyznaję Odznakę „Za Zasługi dla Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej” w stopniu brązowym
druhnom i druhom:

pwd. Marcie Bulli,
pwd. Elżbiecie Janerce,
pwd. Paulinie Król,
pwd. Weronice Maciak,
pwd. Damianowi Siwczykowi,
pwd. Dawidowi Wiaterowi.

Druhna Marta Bulla - wspaniała drużynowa, instruktor i przyjaciel. Współorganizowała dużą
Harcerską Akcję Letnią, podczas której potwierdziła tylko, że jest osobą godną zaufania, rzetelną,
szybko dostosowującą się do warunków i co szczególnie ważne – czujną na potrzeby jej
podopiecznych i kadry. Wspiera rozwój środowiska toszeckiego, swoją postawą inspiruje innych.
Druhna Elżbieta Janerka wspierała rozwój Hufca w dziedzinie programu i dołożyła starań, żeby
harcerski program w Hufcu był na dobrym poziomie. Zaangażowana w wiele przedsięwzięć
programowych – m. in. Rajd Świętego Jerzego. Na co dzień pomaga również w budowaniu
środowiska wodnego w naszym Hufcu.
Druhna Paulina Król – osoba, dzięki której finanse i księgowość Hufca są na tak wysokim poziomie.
Za wkład w wyjaśnianie finansowych oraz statystycznych i metodologicznych zawiłości. Za to, że
wspiera rozwój Hufca, włączając się w organizację największej hufcowej imprezy programowej, za
to, że widzi wiele i dzieli się swoją wiedzą wspierając Komendę w jej działaniach.
Druhna Weronika Maciak - cudowna drużynowa, świetny instruktor, także Harcerskiej Służby
Ratowniczej. Stale rozwijająca swój warsztat, wspiera drużynowych ze swojego środowiska i nie
tylko, doskonali się w dziedzinie kształcenia. Za to, że nie ma dla niej rzeczy niemożliwych, a są
tylko takie, na które trzeba czasu i pomysłu.
Druh Damian Sifczyk – wieloletni instruktor Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej, który w okresie ostatnich
dwóch lat na nowo odkrywa pole swojej służby. W ostatnim czasie - za włączenie się
w działalność Komisji Rewizyjnej Hufca i zaangażowanie w wizytacje środowisk, zarówno podczas
Harcerskiej Akcji Letniej, jak i podczas pracy śródrocznej. Za służenie radą i pomocą.
Druh Dawid Wiater – drużynowy i instruktor z krwi i kości. Zna, rozumie i stosuje metodę
harcerską. Ma charyzmę, wiedzę i umiejętności, dzięki którym rozwija działalność kolejnej
gliwickiej drużyny, ale potrafi też spojrzeć szerzej na sytuację środowiska i Hufca.
12.5. Przyznaję List Gratulacyjny dh. odk. Adamowi Sankowskiemu.
13. Inne
13.1. Gratuluję hm. Tomaszowi Rawskiemu otrzymania Odznaki „Za Zasługi dla Chorągwi
Śląskiej” w stopniu złotym. Dziękuję za to, że budowałeś drużynę, Szczep i Hufiec, bo
odkąd zostałeś instruktorem ZHP nieustannie pracujesz z kadrą Hufca ZHP Ziemi
Gliwickiej, ale nie tylko. Działasz na szczeblu Chorągwi i centralnym, wspierasz w rozwoju
kolejne pokolenia instruktorów, szczególnie jako ceniony kształceniowiec. Zarówno
próbanci, jak i członkowie Komisji Stopni Instruktorskich mogą czerpać z Twojego
doświadczenia i harcerskiej wiedzy.
13.2. Gratuluję phm. Łukaszowi Jurkiewiczowi otrzymania Odznaki „Za Zasługi dla Chorągwi
Śląskiej” w stopniu srebrnym. Dziękuję Ci za rzetelne podejście do powierzonych zadań zarówno tych ważnych i reprezentacyjnych, jak i powszedniej metodycznej pracy
u podstaw. Za zaangażowanie w działalność kształceniową w Chorągwi Śląskiej. Za
działanie z głębokim zrozumieniem metody harcerskiej i celów wychowawczych. Za
niestrudzone wspieranie młodych adeptów w stawianiu pierwszych kroków na
instruktorskiej ścieżce. Za podejmowanie lokalnych działań integrujących druhny
i druhów ze Związku Harcerstwa Polskiego z przedstawicielami innych organizacji
harcerskich.

Czuwaj!

(—) phm. Patryk Rempała

