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Rozkaz L2/09  

Związek Harcerstwa Polskiego      Sierpc, 22.02.2009 r.  

Komendant Hufca Sierpc  

im. Janusza Korczaka  

 

ROZKAZ L2/2009   

 

Druhny i Druhowie! 

Rok 2009 jest w ZHP ROKIEM BRATERSTWA. Stanowi część trzyletniego pro-

gramu, przygotowującego Związek Harcerstwa Polskiego do 100-lecia harcerstwa, 

które będziemy obchodzić w 2010 r. 

W naszym Hufcu w dniu 21.02.br rozpoczęliśmy realizację zadań owego 

trzyletniego programu. Dziękuję tym funkcyjnym, którzy wzięli udział w owej 

zbiórce, a wszystkich dla których HARCERSKIE BRATERSTWO jest inspiracją do 

twórczej, zgodnej, radosnej pracy z zuchami i harcerzami z okazji Dnia Myśli Bra-

terskiej serdeczne pozdrawiam i życzę zdrowia oraz wytrwałości. 

1 . Zarządzenia i informacje. 

Do 20 marca br. należy uiścić składki za I kwartał 2009 r. jednocześnie przy-

pominam, że decyzją Rady Naczelnej ZHP miesięczna składka od każdego członka 

wynosi 3 zł. Zobowiązuję wszystkich funkcyjnych nieobecnych na zbiórce szkole-

niowej w dniu 21.02.br o pisemne wyjaśnienie przyczyn, dla których nie stawili się 

na obowiązkowym spotkaniu szkoleniowym.  

Przypominam harcerzom starszym z 3 SGDH i 10 SGDH, przygotowującym się 

do przyjęcia funkcji w drużynie, że najpierw muszą przejść odpowiednie przeszko-

lenie i po przedstawieniu dokumentu stwierdzającego ukończenie stosownego kur-

su, po uzyskaniu akceptacji władz Hufca może być możliwe zakwalifikowanie na 

funkcyjnego drużyny. Jeśli drużyna nie przygotuje w należytym czasie następcy 

drużynowego, niestety, ale zostanie rozwiązana. 

3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów. 

Po przedstawienia wszystkich koniecznych dokumentów ustalam następującą  

nową nazwę drużyny prowadzonej przez sam Katarzynę Giera:  

20 Sierpecka Grunwaldzka Drużyna Wędrownicza „Kasjopeja” przy Liceum Ogól-

nokształcącym w Sierpcu. Z dniem dzisiejszym traci moc dotychczasowa nazwa wy-

żej wymienionej drużyny.  

8.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki i przewodnika.  

Na wniosek przewodniczącej HKSI hm. Doroty Cendrowskiej, otwieram próbę 

na stopień przewodniczki i przewodnika następującym druhnom i druhom: 
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 Agnieszce Szymańskiej z Rościszewa, opiekun próby phm. Jolanta Rożniak, 

 Beacie Wolder z Bożewa, opiekun próby phm. Dariusz Rybacki 

 Małgorzacie Joniak z Rościszewa, opiekun próby pwd. Danuta Mazurowska, 

 Damianowi Mazurowskiemu z Rościszewa, opiekun próby pwd. Mariola Ciesiń-

ska  

 Pawłowi Wolderowi z Mochowa, opiekun próby phm. Dariusz Rybacki. 

  

8.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni. 

Na wniosek Przewodniczącej HKSI otwieram próbę na stopień podharcmi-

strzyni pwd. Marioli Ciesińskiej, opiekun próby hm. Dorota Cendrowska  

11. Inne. 

Dziękuję zuchom i harcerzom z Gójska, zuchom ze Szkoły Podstawowej nr 3 

oraz 13 DSH „Pomyłka” za przesłane życzeń z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Życze-

nia nadeszły też od Przewodniczącego ZHP hm. Adama Massalskiego, Naczelnik ZHP 

hm. Małgorzaty Sinicy i phm. Jolanty Torbickiej z Komendy Chorągwi Mazowieckiej 

oraz Komendy Chorągwi Mazowieckiej. Wszystkim, którzy o nas pamiętają i do-

brze nam życzą jeszcze raz serdecznie dziękuję. 

13. Pochwały, wyróżnienia, nagrody. 

Udzielam pochwały funkcyjnym z Gójska tj.  

 phm. Zuzannie Bońkowskiej 

 phm. Danucie Paprockiej 

 phm. Iwonie Okonkowskiej  

 pwd. Jolancie Olędrzyńskiej  

za bardzo duży wkład pracy i wzorowe pokazanie działalności zuchów oraz 

harcerzy podczas zebrania sprawozdawczego Kręgu Przyjaciół Sierpeckiego Harcer-

stwa, które odbyło się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gójsku.  

Informuję, że phm. Zuzanna Bońkowska za wieloletnią wzorową służbę została 

uhonorowana Brązowym Krzyżem za Zasługi dla ZHP.  

Na wniosek Prezesa KPSH specjalne podziękowanie za pomoc muzyczną 

świadczoną drużynowym otrzymali: 

Pani Anna Bylińska i Pan Tomasz Truszkowski z Gójska. 

Odznaczonej i wyróżnionym serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów. 

CZUWAJ!  

hm. Sławomir Szałkucki  

 

 


