
 Związek Harcerstwa Polskiego Gliwice, 14 stycznia 2019 r. 
Komendant Hufca Ziemi Gliwickiej 

im. gen. J. H. Dąbrowskiego 
 
 

Rozkaz L1/2019 
 
 
1. Zarządzenia i informacje 

1.1. Zarządzenia 
1.1.1. Zobowiązuję do stawienia się w biurze Komendy Hufca w dniu 21 stycznia 2019 r. 

o godz. 17:00 w celu sprawdzenia zgód rodziców i deklaracji członkowskich 
członków podstawowych jednostek organizacyjnych niżej wymienione druhny 
i druhów, którzy dotychczas nie dopełnili przedmiotowego obowiązku:  

pwd. Agata Gorszanów – 26 Gliwicka Drużyna Harcerska „Knieje”, 
pwd. Kamil Dobrzański – 14 Gliwicka Drużyna Harcerska „Szarotka”. 

Niestawiennictwo będzie skutkowało wyciągnięciem konsekwencji statutowych.  
 

1.1.2. Zobowiązuję do stawienia się w biurze Komendy Hufca w dniu 21 stycznia 2019 r. 
o godz. 17:00 w celu sprawdzenia uzupełnienia braków w dokumentacji 
podstawowych jednostek organizacyjnych zobligowanych do tego drużynowych 
przez instruktorów Biura Komendy Hufca. 
 
Niestawiennictwo będzie skutkowało wyciągnięciem konsekwencji statutowych.  
 

1.2. Informacje 
1.2.1. Informuję, że ukazała się uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 30/2018  

z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu wydatków zespołów 
instruktorskich na rok 2019. 

 
3. Drużyny 

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych 
3.3.1. Z dniem 23 listopada 2018 r. zwalniam dh. pwd. Łucję Dybek z funkcji drużynowej 

93 Gliwickiej Gromady Zuchowej „Wieżaki Cudaki”.  
 

3.3.2. Z dniem 23 listopada 2018 r. mianuję dh. pwd. Joannę Wronę na funkcję drużynowej 
93 Gliwickiej Gromady Zuchowej „Wieżaki Cudaki”. 
 

3.3.3. Z dniem 24 listopada 2018 r. zwalniam dh. pwd. Jagodę Szyjkowską z funkcji 
drużynowej 16 Gliwickiej Drużyny Harcerskiej „Wykrot”.  
 

3.3.4. Z dniem 24 listopada 2018 r. mianuję dh. pwd. Kamila Szołtyska na funkcję 
drużynowego 16 Gliwickiej Drużyny Harcerskiej „Wykrot”.   
 

3.3.5. Z dniem 2 grudnia 2018 r. zwalniam dh. phm. Martę Bullę z funkcji drużynowej 
10 Toszeckiej Drużyny Harcerskiej „KRZEMIEŃ”.  
 

3.3.6. Z dniem 2 grudnia 2018 r. mianuję dh. Darię Dobiosch na funkcję drużynowej 
10 Toszeckiej Drużyny Harcerskiej „KRZEMIEŃ”.   

 
3.3.7. Z dniem 9 grudnia 2018 r. zwalniam dh. Alicję Wykę z funkcji p.o. drużynowej 

25 Gliwickiej Drużyny Harcerskiej „Szarotki”.   
 
3.3.8. Z dniem 9 grudnia 2018 r. mianuję dh. Alicję Wykę na funkcję drużynowej 

25 Gliwickiej Drużyny Harcerskiej „Szarotki”.   
 

3.3.9. Z dniem 22 grudnia 2018 r. zwalniam dh. pwd. Michała Hüpscha z funkcji 
drużynowego 9 Gliwickiej Drużyny Harcerskiej „Baszta”.  

https://gliwice.zhp.pl/pliki/uchwaly-kh/hufiec/uchwaly-komendy-hufca/uchwala-komendy-hufca-zhp-ziemi-gliwickiej-nr-30-2018-z-dnia-31-grudnia-2018-roku-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-wydatkow-zespolow-instruktorskich-na-rok-2019/uchwala_30_2018.pdf
https://gliwice.zhp.pl/pliki/uchwaly-kh/hufiec/uchwaly-komendy-hufca/uchwala-komendy-hufca-zhp-ziemi-gliwickiej-nr-30-2018-z-dnia-31-grudnia-2018-roku-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-wydatkow-zespolow-instruktorskich-na-rok-2019/uchwala_30_2018.pdf
https://gliwice.zhp.pl/pliki/uchwaly-kh/hufiec/uchwaly-komendy-hufca/uchwala-komendy-hufca-zhp-ziemi-gliwickiej-nr-30-2018-z-dnia-31-grudnia-2018-roku-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-wydatkow-zespolow-instruktorskich-na-rok-2019/uchwala_30_2018.pdf


 
3.3.10. Z dniem 22 grudnia 2018 r. mianuję dh. pwd. Piotra Haśca funkcję drużynowego 

9 Gliwickiej Drużyny Harcerskiej „Baszta”.   
 

Nowomianowanym drużynowym życzę głów pełnych pomysłów, chęci poznawania tego co 
jeszcze nie odkryte, pogłębiania z pasją Metody Harcerskiej i metodyk grup wiekowych. Mam 
nadzieję, że pełnienie tej najważniejszej w naszej organizacji funkcji będzie dla Was 
rozwijające i sprawi Wam wiele satysfakcji.  
 
Byłym drużynowym dziękuję za pełnienie służby. Mam nadzieję, że odnajdziecie nowe pole 
służby w Związku Harcerstwa Polskiego – miejsca, w którym będziecie mogli realizować swoje 
zainteresowania, w których służba będzie dla Was inspirująca i satysfakcjonująca.  

 
6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa 

6.2. Mianowania komendantów i kwatermistrzów 
6.2.1. Mianuję hm. Magdalenę Kobryń na funkcję Komendantki Zimowiska 93 Gliwickiej 

Drużyny Harcerskiej „Wieża” w terminie od 17 do 23 lutego 2019 roku w Czarnym 
Dunajcu.  
 

6.2.2. Mianuję dh. Joannę Sędrowską-Ciunczyk na funkcję Kwatermistrzyni Zimowiska 93 
Gliwickiej Drużyny Harcerskiej „Wieża” w terminie od 17 do 23 lutego 2019 roku 
w Czarnym Dunajcu.  

 
6.2.3.  Mianuję pwd. Joannę Wronę na funkcję Komendantki Zimowiska 93 Gliwickiej 

Gromady Zuchowej „Wieżaki Cudaki” w terminie od 18 do 22 lutego 2019 roku 
w Gliwicach. 

 
6.2.4. Mianuję phm. Grzegorza Rudnika na funkcję Kwatermistrza Zimowiska 93 Gliwickiej 

Gromady Zuchowej „Wieżaki Cudaki” w terminie od 18 do 22 lutego 2019 roku 
w Gliwicach. 

 
Życzę Wam aby tegoroczna Harcerska Akcja Zimowa przebiegła bezproblemowo, 
a realizacja programu sprawiała Wam wiele radości i satysfakcji.  
  

10. Wystąpienia instruktorów, zawieszenia instruktorów, skreślenia z listy członków 

10.1. Na podstawie § 24 pkt. 4 Statutu ZHP stwierdzam ustanie członkostwa w Związku 
Harcerstwa Polskiego następujących instruktorów: 

pwd. Katarzyny Baranowskiej, 
pwd. Aleksandry Grzyb,  
pwd. Pawła Małka. 

 
Informuję, że osobie, której członkostwo ustało w związku z nieopłaceniem podstawowej 
składki członkowskiej w określonym terminie, przywraca się członkostwo z zachowaniem 
posiadanych odznak organizacyjnych i stopni oraz ciągłości stażu, jeżeli w ciągu 3 miesięcy od 
daty ustania członkostwa, wpłaci zaległe i bieżące składki, zgodnie z dotychczasowym 
przydziałem służbowym. Po tym terminie stosuje się przepisy właściwe dla osób, których 
członkostwo ustało na skutek skreślenia z listy członków ZHP. Przywrócenie członkostwa 
w sytuacji określonej w niniejszym punkcie nie powoduje przywrócenia mandatu delegata 
posiadanego przez tę osobę.  

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody 
12.1. Udzielam pochwały dh. Agnieszce Lisowskiej za stworzenie logo Namiestnictwa 

Wędrowniczego.   
 

12.2. Udzielam pochwały za udział w przekazaniach Betlejemskiego Światła Pokoju 
w gliwickich i knurowskich instytucjach i urzędach druhnom i druhom: 

hm. Michałowi Janerce, 
hm. Piotrowi Laryszowi, 



pwd. Ewie Gnat, 
pwd. Joannie Wronie,  
pwd. Marcinowi Ciuńczykowi. 

 
Przepraszam, za niewymienienie druhen i druhów w rozkazie Komendanta Hufca 
L16/2018. 

Czuwaj!    
 

(—) phm. Patryk Rempała 

 


