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Związek Harcerstwa Polskiego                                                           Sierpc,26.04.2012 r 

       Komendantka  

Hufca Sierpc im. Janusza Korczaka 

 

 

 

                                                         R O Z K A Z    L3/2012 

 

Druhny i Druhowie ! 

 

Za kilka dni kończy się  kwiecień - Miesiąc Pamięci Narodowej. Każdego roku w dniu 30.04. 

od godz.10.00 do 12.00 zaciągamy warty honorowe  przy pomnikach, mogiłach poległych i 

zmarłych w walce o wolną, niepodległą Polskę. 

 Postarajmy się i w tym roku również odwiedzić miejsca pamięci, którymi na co dzień  się 

opiekujemy. Zapalmy znicze, jeśli to możliwe, złóżmy wiązanki kwiatów i zaciągnijmy 

warty, przypomnijmy naszym wychowankom historię  miejsce, którymi  się  opiekujemy. 

Wędrując  znanymi  szlakami zawsze pamiętajmy o naszym harcerskim obowiązku 

poznawania i pielęgnowania historii miejsc godnych szacunku i czci. 

 

1.Zarządzenia i informacje 

1.1 Zarządzenia  

Wszystkim  funkcyjnym  i  ich  wychowankom przypominam o obowiązku wywieszenia przy 

własnych posesjach flagi narodowej i uczestnictwa w uroczystościach środowiskowych 

związanych z 221 rocznicą uchwalenia Konstytucji  3go Maja oraz Świętem Flagi w dniu  

2 maja . 

 Msza Święta w intencji Ojczyzny odbędzie się 3.05 br  w kościele Farnym  w Sierpcu  

o godzinie 12.30. 

 Członkowie pocztów sztandarowych i inne osoby odpowiedzialne za wyznaczone im zadania 

mają obowiązek stawienia się przed kościołem o godzinie 12.15. 

Przed tymi uroczystościami  Drużynowi mają obowiązek skontaktowania się z  Komendantką 

Hufca.   

 

W dniach XXXV Rajdu „Wisła” będziemy gościć na terenie Stanicy „Nasz Dom” w Słupi  

Starszyznę Chorągwi Mazowieckiej ZHP.  ( 50 osobową reprezentację  zasłużonych 

instruktorów ) 

W związku z tym ważnym wydarzeniem  zarządzam obowiązkową obecność w dniu 19.05.br    

wszystkich członków władz Hufca Sierpc   na terenie stanicy i proszę o maksymalną pomoc 

w godnym przyjęciu Gości.         

 

 



 

1.2. Informacje 

Informuję, iż decyzją Komendy Hufca  odpłatność za biwaki dla członków ZHP z opłaconymi 

składkami członkowskimi wynosi 8 zł. za 1 dobę, natomiast dla dzieci spoza harcerstwa  

wpłata wynosi 10 zł za 1 dobę. Zachęcam wszystkie drużyny do licznego korzystania z 

naszego obiektu letniego wypoczynku. 

 

Informuję, iż pozyskaliśmy niewielkie kwoty na biwaki szkoleniowe i wzorem lat ubiegłych 

podczas I turnusu obozu w Słupi (od  2- do 16 lipca ) będziemy prowadzić biwaki 

szkoleniowe dla wyróżniających się funkcyjnych czy liderów drużyn. 

 Liczba przyznanych miejsc poszczególnym drużynom i wysokość dopłaty do biwaku zostaną 

podane na stronie internetowej  w późniejszym terminie.( do 15 maja br ) 

 

Przypominam, że ostatnie w tym roku szkolnym posiedzenie Hufcowej Komisji Stopni 

Instruktorskich odbędzie się 23 .06. 2012 r. o godz. 10.00 w biurze KH . 

 

Informuję, że Wiosenna Wyprawa Zuchów  odbędzie się 22 czerwca w Słupi . Komendantką 

wyprawy jest pwd. Lidia Malinowska .  Regulamin do odebrania  w biurze KH pod koniec 

maja br   

 

W dniach 15 -17.06.br  w Stanicy Harcerskiej w Gorzewie  Gmina Gostynin odbędzie się kurs 

dla wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży. 

Koszt kursu z noclegiem i wyżywieniem wynosi  180 zł dla członków ZHP i 220 zł dla 

uczestników spoza harcerstwa. 

Warunki uczestnictwa:  

- ukończone 18 lat, średnie wykształcenie , uzdolnienia pedagogiczne  tj predyspozycje do 

pracy z dziećmi. 

Szczegóły na stronie internetowej www.mazowiecka.zhp.pl 

Komenda Chorągwi Mazowieckiej  organizuje też kursy dla przewodników i dla 

drużynowych . Szczegółowe informacje na stronie internetowej . 

 

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów  

W następującym składzie powołuję sztab Złazu Drużyn Harcerskich w dniach 27 – 28.04.br 

Komendant złazu -    phm. Małgorzata Sajewska 

Kwatermistrz      --  hm. Jadwiga Lisicka  

Członkowie        - pwd. Ewa Zdziemborska 

                              pwd. Iwona Bogdańska 

                              dh. Michał Pikulski  ( odpowiedzialny za Grę Miejską ) 

 

W celu właściwego pokierowania pobytem Starszyzny Chorągwi Mazowieckiej w naszym 

Hufcu powołuję  sztab w następującym  składzie : 

Komendantka sztabu    - phm. Katarzyna Kordulasińska 

http://www.mazowiecka.zhp.pl/


Kwatermistrz                - hm. Jadwiga Lisicka  

Członkowie                  - hm. Hanna Kowalska 

                                     - phm. Mariola Ciesińska  

                                    - phm. Dariusz Rybacki 

                                    - hm. Sławomir Szałkucki    

 

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody 

Wszystkim gromadom zuchowym i drużynom harcerskim oraz starszo harcerskim udzielam 

pochwały za bardzo liczne uczestnictwo i bardzo dobre przygotowanie się do  XXI 

Hufcowego  Przeglądu Działalności Artystycznej Zuchów i Harcerzy, a  gospodarzom 

imprezy - Instruktorkom i harcerzom z Gójska  -  serdecznie dziękuję za wyjątkową 

sprawność organizacyjną oraz staropolską gościnność. 

Podaję wyniki XXI Hufcowego Przeglądu Działalności Artystycznej Zuchów i Harcerzy .    

W pionie zuchowym  miano „Laureata „ przyznano 

 2 GZ „Radosne Misie „ z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gójsku . 

Drużynowa : phm. Mariola Olędrzyńska , przyboczna  dh. Anna Bednarska                             

II miejscem podzieliły się : 

4 GZ „Wesołe Misie „ ze Szk. Podst. Nr 3 w Sierpcu 

Drużynowa : phm. Małgorzata Sajewska 

12 GZ „Radosne Stokrotki „ z Zespołu Szkół Samorządowych z Rościszewa 

Drużynowa : pwd. Danuta Mazurowska, przyboczna pwd. M. Joniak 

III miejsce  wywalczyła 14GZ „Radosne Stokrotki „ ze Szk. Podst. w Lelicach 

Drużynowa : pwd. Lidia  Malinowska  

W kategorii solistów miano „Laureata „ przyznano Kamili Jonczyk  z 12 GZ z Rościszewa 

W pionie harcerskim  

Miano „Laureata „ przyznano dwom drużynom : 

9 DH im. Armii Krajowej z ZSS z Rościszewa 

Drużynowa phm. Jolanta Rożniak , przyboczna pwd. Agnieszka Szymańska 

 I 16 DH „Przyjaciele „ ze Szk. Podst. w Lelicach 

Drużynowa : pwd. Iwona Bogdańska  

II miejsce zdobyła  19 DH im. Janusza Korczaka ze Szk. Podst. w Jeżewie 

Drużynowa : phm. Krystyna Kalisz  

III miejsce przyznano 7 WDH im. Tadeusza Kościuszki z ZSO w Gójsku  oraz  

Drużynowa : phm. Zuzanna Bońkowska , przyboczna : phm. Danuta Paprocka 

14 DH im. Marii Konopnickiej ze Szk. Podst. w Gozdowie 

Drużynowa : pwd. Iwona Giera 

10 SGDH „DECIMA” i 17 DH z Grąbca  otrzymały „Wyróżnienie”. 

W kategorii solistów bezkonkurencyjny był Bartek Sowiński z 9 DH z Rościszewa 

Którego przygotowała pani Renata Domańska  

W pionie starszo harcerskim  miano „Laureata „  po raz kolejny przyznano   



4 DSH im. Szarych Szeregów z ZSS w Rościszewie  

Drużynowa : phm. Mariola Ciesińska, przyboczny : pwd. Damian Mazurowski  

II miejscem podzieliły się dwie drużyny tj 

8 WDSH „Wagabunda „ z Gimnazjum w Mochowie ; drużynowy: phm. Dariusz Rybacki 

oraz 12 DSH „Porażka „  z Gimnazjum w Gozdowie; drużynowy : hm. Sławomir Szałkucki   

III miejsce przyznano  11 DSH „Sami Swoi „ z Gimnazjum w Sierpcu ; 

 drużynowa : phm. Katarzyna  Kordulasińska 

 

13. Inne 

 Przypominam, że zgodnie z  zatwierdzonym planem  działań  programowych  związanych  z 

Rokiem Janusza Korczaka już we wrześniu jest zaplanowany Konkurs Recytatorki „Pamięci 

Janusza Korczaka „, w którym obowiązkowo winni wziąć udział przedstawiciele ( 2 osoby ) 

każdej drużyny, przygotowując jeden wiersz o Januszu Korczaka  ( różnych autorów ) i 

dowolny fragment prozy  autorstwa Starego Doktora. 

Zachęcam wszystkich do licznego uczestnictwa w imprezach organizowanych w związku z 

690 leciem lokacji Sierpca i zwiedzania  Centrum Kultury i Sztuki. 

 

                             C Z U W A J ! 

 

                                                                        Phm. Katarzyna Kordulasińska 


