Związek Harcerstwa Polskiego
Komendantka Hufca Gdańsk- Śródmieście
im. Alfa Liczmańskiego

Gdańsk, 12 października 2014 r.

Rozkaz Ls 02 /14
Drogie Zuchy, Druhny i Druhowie!
Kochani Instruktorzy!
Jest mi niezmiernie miło powitać Was po wakacyjnej przerwie na naszym wspólnym
harcerskim starcie. Mam nadzieję, że energia zebrana podczas letnich wyjazdów
sprawi, że nim się zdążymy zorientować, to znowu będziemy pakować plecaki i
wyruszać na kolejne harcerskie szlaki pełne przygód.
Jednak do tego czasu czeka na nas wszystkich parę zadań, które wiem, że z Wami
na pewno uda się je wykonać. Pierwszym z nich jest zadanie dla całego Hufca,
wszystkich zuchów, harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników – wykonanie
zadań związanych z „Rokiem Alfa Liczmańskiego” w hufcu, w tym m.in. zdobycie
sprawności Alfa przez wszystkie gromady zuchowe, drużyny harcerskie i
wędrownicze. Kolejnym dużym przedsięwzięciem jest XXVII Rajd Śladami Przeszłości
Gdańska, na który już można przesyłać swoje zgłoszenia. A tuż przed zimowymi
świętami służba w niesieniu płomienia nadziei do ludzi najbardziej tego
potrzebującym, jak również do szkół i instytucji publicznych z którymi
współpracujemy.
Jak widzicie to tylko parę miesięcy, a służby jak zawsze bardzo dużo. Jednak tylko
w nas, harcerzach, jest taka siła, aby wszystkie te zadania wykonać! Na nowy rok
harcerski życzę Wam nieustającej energii, optymizmu i wytrwałości w dążeniu do
celów.
2. Hufiec
2.1.Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam z funkcji Drużyny Sztandarowej Hufca 7 Gdańską Integracyjną
Drużynę Harcerską „Keja” im. Kmdr. Bolesława Romanowskiego.
Dziękuję całej drużynie, jak i każdej harcerce i harcerzowi z osobna, która w roku
harcerskim 2013/2014 była zaangażowana w działania Drużyny Sztandarowej, a w
szczególności phm. Jackowi Grzebielucha, Drużynowemu 7 GIDH, za nadzorowanie
pracy Drużyny Sztandarowej.
2.2.Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję 21 Gdańską Drużynę Harcerską „Strzelcy” im. Józefa Piłsudskiego
Drużyną Sztandarową Hufca na rok harcerski 2014/2015.
Życzę Druhnom i Druhom wiele satysfakcji z pełnienia służby.

3. Mianowania na stopnie harcerskie
3.4. Otwarcie próby na sprawność
3.4.1. Na wniosek Komendy Hufca z dnia 18 września 2014 r. otwieram próbę na
sprawność Alfa wszystkim członkom gromad zuchowych, drużyn harcerskich,
starszo harcerskich oraz wędrowniczych z przydziałem służbowym w Hufcu Gdańsk
– Śródmieście im. Alfa Liczmańskiego.
Zadania związane ze sprawnością Alfa zamieszczone są na stronie internetowej
hufca www.gdansk.zhp.pl.
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Udzielam pochwały 7 Gdańską Integracyjną Drużynę Harcerską „Keja” im.
kmdr. Bolesława Romanowskiego za pełnienie przez rok harcerski 2013/2014
funkcji Drużyny Sztandarowej Hufca. Jeszcze raz bardzo dziękuję za pełną
zaangażowania służbę.
12.2. Udzielam pochwały phm. Dawidowi Szymańskiemu za pełną zaangażowania
pomoc podczas Harcerskiej Akcji Letniej organizowanej na terenie Harcerskiej
Stanicy Obozowej w Olpuchu.

Czuwaj!

