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Związek Harcerstwa Polskiego                                            Sierpc, 6.02.2009 r. 
Komendant Hufca  Sierpc 
im. Janusza Korczaka  
 
 

ROZKAZ  L. 1/2009 
 
Druhny i Druhowie ! 
 
 

Wszystkim Drużynowym dziękuję za liczne uczestnictwo w XVIII Hufcowym 
Sierpeckim Kolędowaniu i  bardzo dobre przygotowanie zuchów oraz harcerzy do 
występów. 

Słowa podziękowania kieruję do tych drużynowych, którzy podczas ferii zi-
mowych  sensownie i bezpiecznie zagospodarowali wolny czas  swoim wychowan-
kom i rozpoczęli nowy semestr planowej działalności gromady czy drużyny.   

Funkcyjni drużyn  podczas specjalnego szkolenia  w dniach 17 – 18 stycznia 
br. pod kierunkiem phm. Darka Rybackiego i phm. Pawła Chmielewskiego oraz pwd. 
Jolanty Wiśniewskiej,   opracowali zbiór zadań dotyczących  „Roku Braterstwa”.  
Skorzystajmy z ich propozycji  i propozycji GK ZHP włączając najciekawsze  zada-
nia  do  swoich  planów  pracy. 

Życzę nam wszystkim, aby idea BRATERSTWA towarzyszyła każdej działalno-
ści  zuchowej szóstki, harcerskiego zastępu, gromady, drużyny i całego Hufca. 
 

1.1. Zarządzenia  
W dniu 21 lutego br. o godz. 11.00 pod kierunkiem pwd. Anity Pikulskiej  

w sali konferencyjnej Domu Nauczyciela odbędzie się zbiórka z ok. Dnia Myśli 
Braterskiej, na której  uroczyście zainaugurujemy w naszym Hufcu „ROK  BRA-
TERSTWA”. 

Zobowiązuję  wszystkich członków drużyn działających na terenie miasta 
Sierpca i  funkcyjnych z terenu całego Hufca do aktywnego uczestnictwa . 
 
1.2. Informacje  
Podaję nowe terminy  realizacji zadań programowych Hufca : 

- 26 .03. 2009 r.  - Hufcowy Przegląd Działalności Artystycznej Zuchów  
i Harcerzy – pion zuchowy 
- 27.03. 2009 r.   - Hufcowy Przegląd Działalności Artystycznej Zuchów  

i Harcerzy – pion harcerski i starszoharcerski  
- 30.04 do 2.05.09 r. - Rajd po Ziemi Sierpeckiej 
- 15 do 17.05.  - XXXII Ogólnopolski Harcerski Rajd „WISŁA”, 
- 22.05.09 r.  -  Konkurs Recytatorski „W hołdzie Janowi Pawłowi II”  

(tylko pion starszoharcerski), 
- turnusy obozów w Słupi   

o Turnus I od 29.06 do 12.07. 
o turnus II  od 13.07. do 26.07. 
o turnus III  od  27.07.do 9.08. 

 
Proszę instruktorów zainteresowanych zatrudnieniem podczas lata o składanie 
podań do KH. 
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Komisja Stopni Instruktorskich  odbędzie posiedzenia w dniach: 21.02. br.  o 
godz. 10.00 oraz 5.06. br. o godz. 16.30. 
 
2.3 Mianowania w komendzie hufca 
 

Z dniem 12.01. 2009 r. pwd. Jolantę Wiśniewską mianuję członkiem komendy 
hufca . 
 
2.4. Zwolnienia i mianowania w komisji stopni instruktorskich 
       

Na własną prośbę zwalniam phm. Ewę  Maciejewską z funkcji sekretarza  
i członka  hufcowej komisji stopni instruktorskich  oraz dziękuję za wieloletnią 
służbę , licząc na dalszą współpracę.  Do składu hufcowej  komisji stopni in-
struktorskich powołuję  pwd. Jolantę Wiśniewską i powierzam  jej funkcję se-
kretarza . 
 
3.2.  Zmiany organizacyjne 
 

Ponieważ  uległ zmianie wiekowy skład  20 drużyny  aktualna nazwa brzmi : 
20 Drużyna Starszoharcerska „Kasjopeja” . Opiekunem drużyny w dalszym ciągu 
pozostaje pwd. Iwona Giera. 
 
12. Kary organizacyjne 
 
Z przykrością  udzielam upomnienia : 

 pwd. Wiolecie Falkiewicz z Jeżewa,  

 phm. Jolancie Kołodziejskiej z Mochowa , 

 pwd. Bogumile Mocka z Lelic, 

 dh. Sandrze Zientalewicz z Sierpca 

 pwd. Marioli Ciesińskiej z Rościszewa  

 dh. Marii Organiak z Grąbca ,  

 dh Katarzynie Giera z Sierpca  

 hm. Zbigniewowi Maciejewskiemu z Suska 

 phm. Agacie Urbańskiej z Sierpca  
za niedostarczenie planu pracy drużyny na 2008/2009 rok  
 
13. Pochwały, wyróżnienia, nagrody 

 
Udzielam pochwały niżej wymienionym członkom 13. DSH i 20 DSH za wzo-

rowe wywiązanie się z  akcji Betlejemskie Światło Pokoju  i dostarczenie do 46 
środowisk na  terenie Sierpca   światełka . 

 dh. Anna Dobrzeniecka, 

 dh.Kamil Guss,  

 dh Przemysław Domżalski  

 dh. Piotr Jaworski 

 dh. Katarzyna Giera,  

 dh. Justyna Gutkowska,  

 dh. Justyna Zarecka, 

 dh. Karolina Nowak  
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 Dh Maciej Maciejewski 
 

Za zorganizowanie podczas ferii zimowych specjalnych zbiórek z noclegiem  
udzielam pochwały następującym drużynowym 

 pwd. Małgorzacie Adamczyk i phm. Ewie Jankowskiej z Ligowa 

 phm. Dariuszowi Rybackiemu  z Mochowa 

 phm. Jolancie Kołodziejskiej i dh. Pawłowi Wolderowi z Mochowa 

 dh. Annie Dobrzenieckiej z Sierpca 

 phm. Iwonie Pawłowskiej, pwd Jolancie Placek  z Gozdowa .  
 
14. Inne 
 

Udzielam rocznego urlopu  ( od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. )  pwd. An-
nie Kowalskiej, która w związku z podjęciem drugiego kierunku studiów musi 
więcej czasu poświęcić nauce. 

Mimo ponawianych próśb i licznych  przypomnień w dalszym ciągu zalegają 
ze składkami za 2008 rok następujący drużynowi: 

 phm. Jolanta Kołodziejska za cały 2008 rok 

 pwd. Katarzyna Dyja za IV  kwartał 2008 r 

 phm. Iwona Pawłowska za IV kwartał 2008 r. 

 dh. Sandra Zientalewicz za III i IV kwartał 2008 r. 

 dh. Joanna Zalewska za IV kwartał 2008 r 

 hm. Zbigniew Maciejewski za IV kwartał 2008 r. 
 

Informuję, że za wszystkich podanych w spisie członków gromad i drużyn 
oraz instruktorów musieliśmy dokonać stosownego przelewu na konto Komendy 
Chorągwi i GK ZHP  do połowy  grudnia 2008 r 
 
                                      CZUWAJ ! 
                                                                                    

hm. Sławomir Szałkucki  


