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Rozkaz L 1/2011 
 
Związek Harcerstwa Polskiego                                            Sierpc, 31.01.2011 r. 
Komendant Hufca Sierpc 
Im. Janusza Korczaka 
 

Rozkaz L. 1/2011 
 
 
1.2. Informacje 
  
1.2.1. Podaję do wiadomości, że uległy zmianie dyżury w biurze hufca. Od dnia 1 lutego 2011 r. 
biuro będzie otwarte w następującego harmonogramu: 
poniedziałek  w godz.  8.00 – 15.00 hm. Jadwiga Lisicka 
środa  w godz.  14.00 – 16.00  hm. Sławomir Szałkucki 
czwartek w godz.  8.00 – 15.00  hm. Jadwiga Lisicka, hm. Sławomir Szałkucki 
W sprawach pilnych proszę się kontaktować bezpośrednio z komendantem lub skarbnikiem. 
 
1.2.2 Podaję do wiadomości, że posiedzenie Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich planowane 
jest na dzień 26 marca 2011 r. godz. 10.00 w harcówce hufca.  
 
1.2.3. Podaję do wiadomości, że w dniach 11-12 lutego 2011 r. odbędą się warsztaty dla 
drużynowych i funkcyjnych drużyn pt. "Inspirujące formy pracy z drużyną" W programie:  
- zajęcia plastyczno-artystyczne, 
- kurs udzielania pierwszej pomocy, 
- tańce integracyjne, 
- wieczór z piosenką harcerską. 
Koszt uczestnictwa w warsztatach: 5 zł. Zgłoszenia wraz z wpisowym będą przyjmowane w biurze 
hufca do dnia 7 lutego 2011 r. Liczymy na udział wszystkich drużynowych i funkcyjnych. Bardzo 
atrakcyjny program i profesjonalna kadra szkoleniowa. Odpowiedzialny za realizację zadania: phm. 
Dariusz Rybacki. 
 

2.  Hufiec 
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca 
 
2.1.1. Zwalniam hm. Pawła Chmielewskiego z pełnienia obowiązków członka Hufcowej Komisji 
Stopni Instruktorskich z dniem 12 listopada 2010 r.  

Dziękuję druhowi Pawłowi za duże zaangażowanie we wspieraniu rozwoju instruktorów naszego 
hufca i życzę satysfakcji w dalszej  służbie instruktorskiej. 
 
2.2. Mianowania  w komendzie hufca 
  
2.2.1 Mianuję z  dniem 12 listopada 2010 r.  druhnę phm. Agatę Urbańską na członka  Hufcowej 
Komisji Stopni Instruktorskich. 
 
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów 
 
2.3.1. Rozwiązuję sztab XX Hufcowego Sierpeckiego Kolędowania.  
 
3. Drużyny 
 
3.1. Zmiany organizacyjne 
  
3.2.1. Zawieszenie działalności drużyny. 
 
Na wniosek drużynowej zawieszam na rok harcerski 2010/2011 działalność 6 DH im. Szarych 
Szeregów z Bożewa.  
 
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych 
 
3.3.1. Mianuję przyboczną 12 DSH „Porażka” z Gozdowa dh. Kingę Smoleńską.  
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3.3.2. Zwalniam z funkcji drużynowej 6 DH im. Szarych Szeregów z Bożewa dh. pwd. Annę 
Domańską. Dziękuję za dotychczasową służbę i liczę na reaktywowanie działalności drużyny w 
przyszłym roku harcerskim. 
 

7. Mianowania instruktorów 
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika 
  
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 29.01.2011 r. zamykam próbę, przyznaję 
stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Anitę 
Witkowską. Opiekunem próby była dh. phm. Anna Majorowska, którą zobowiązuje do zorganizowania 
swojej podopiecznej Zobowiązania Instruktorskiego.  
 
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika 
 
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 29.01.2011 r. otwieram próbę na stopień 
przewodniczki druhnie Kindze Smoleńskiej. Opiekunem próby został hm. Sławomir Szałkucki. 
 
7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 29.01.2011 r. otwieram próbę na stopień 
przewodnika druhowi Piotrowi Jaworskiemu. Opiekunem próby został hm. Sławomir Szałkucki. 
 
7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni. 
 
7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 29.01.2011 r. zamykam próbę i przyznaję 
stopień podharcmistrzyni pwd. Katarzynie Dyja drużynowej 13 GZ “Wesołe Skrzaty” z Sudrag. 
Opiekunem próby była dh. phm. Ewa Jankowska. 
 
9. Przydział służbowy 
9.3 Zmiana przydziału służbowego 
 
9.3.1 Informuję o zmianie przydziału służbowego hm. Pawła Chmielewskiego z Hufca ZHP Sierpc do 
Głównej Kwatery ZHP w Warszawie. Dziękuję Druhowi za dotychczasową służbę na rzecz Hufca ZHP 
Sierpc i życzę sukcesów na nowej instruktorskiej drodze służby w GK ZHP. Liczę na dalszą 
współpracę. 
 
9.3.2. Dh pwd. Anna Domańska otrzymuje przydział służbowy instruktor hufca.  
 
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody 
 

W dniach 20, 21 stycznia 2011 r. odbyło się w Hali Sportowej SP nr 2 w Sierpcu XX Hufcowe 
Sierpeckie Kolędowanie. Jubileusz stał się okazją do spotkania się zuchów, harcerzy, instruktorów i 
przyjaciół ale przede wszystkim promocją harcerstwa w naszym środowisku. Dwudziestoletnia 
tradycja śpiewania kolęd stała się nieodzownym elementem życia kulturalnego miasta i powiatu 
sierpeckiego. Liczba gości, którzy zaszczycili swoja obecnością naszą imprezę oraz liczba 
występujących na scenie artystów, reprezentujących zdecydowaną większość szkół i instytucji 
oświatowych powiatu,  jest dowodem na celowość podejmowania trudu organizowania Kolędowania.  
Chciałbym wyrazić słowa wdzięczności dla wszystkich, którzy się do tego przyczynili. Największe 
słowa wdzięczności kieruję oczywiście do wszystkich zuchów, harcerzy, którzy pod bacznym okiem 
swoich drużynowych, opiekunów i przyjaciół stworzyli niepowtarzalny spektakl na profesjonalnym 
poziomie artystycznym. 

Podziękowanie  kieruje do dh. Jadwigi Lisickiej za koordynację pionu kwatermistrzowskiego 
i organizacyjnego, dh. Katarzyny Kordulasińskiej oraz dh. Dariusza Rybackiego wraz z 11 DSH „Sami 
Swoi” z Gimnazjum Miejskiego w Sierpcu za dekorację, opracowanie programu i prowadzenie oraz 
13 DSH „Pomyłka” z LO w Sierpcu i 11 DSH „Sami Swoi” z Gimnazjum w Sierpca oraz dh. Arkowi 
Leonarczykowi za służbę w pionie kwatermistrzowskim.  

Podziękowania kieruję również na ręce dh. Hanny Kowalskiej za zainicjowanie i 
podtrzymywanie tradycji śpiewania kolęd wśród zuchów i harcerzy przez 20 lat. Opracowanie przez 
Druhnę wydawnictwa „Bożonarodzeniowe Zwyczaje Sierpeckich Harcerzy” jest kolejną wartościową 
pozycją biblioteczki hufca dokumentującą działalność sierpeckiego harcerstwa.  

Kolędowanie nie odbyło by się bez wsparcia sponsorów i darczyńców, do których kieruję 
gorące słowa podziękowania, licząc jednocześnie na dalszą owocną współpracę.  
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13. Inne 
 
13.1. Na wniosek szefa szkolenia kursu pierwszej pomocy HSR nr 28/2010 przyznaje odznakę 
“Ratownik ZHP” w stopniu III brązowym następującym druhnom i druhom:  
- Jakub Szymski 
- Waldemar Peda 
- Karolina Nowak  
 
14. Sprostowania 
  
14.1. Informuję, że w rozkazie L. 9/2010 z dnia  11.12.2010 r. w punkcie 1.2.4. błędnie podano 
zwycięzcę pionu zuchowego XV Turniejady Mikołajkowej. Było: 1 miejsce  -  5 GZ "Wesołe Słoneczka" 
z SP w Bledzewie, drużynowa  -  dh. Anita Witkowska, powinno być: 1 miejsce  -  1 GZ 
"Uśmiechnięte Słoneczka" z SP nr 2 w Sierpcu, drużynowa  -  dh. Anna Długosińska. Jeszcze raz 
gratuluję zwycięskiej gromadzie.  
 

Czuwaj! 
 

/-/ hm. Sławomir Szałkucki 


