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Rozkaz L2/2010 

 

Związek Harcerstwa Polskiego                                   Sierpc, 29.03.2010 r. 

Komendant Hufca Sierpc 

Im. Janusza Korczaka 

 

 

ROZKAZ  L.2/2010 

 

Druhny i Druhowie! 

 

Dziękuję tym wszystkim, którzy stawili się na uroczystej zbiórce z okazji Dnia Myśli 
Braterskiej. Słowa szczególnej wdzięczności kieruję do hm. Jadwigi Lisickiej, phm. Darka 
Rybackiego, pwd. Lidii Malinowskiej, pwd. Iwony Bogdańskiej, phm. Katarzyny Kordulasiń-
skiej za przygotowanie, poprowadzenie  i zaprezentowanie programu związanego z Jubile-
uszem Harcerstwa oraz XXX-leciem nadania Hufcowi imienia Janusza Korczaka. 

Specjalne podziękowania należą się  drużynowym gromad zuchowych i drużyn har-
cerskich oraz starszo harcerskich za należyte przygotowanie swoich wychowanków do 
uczestnictwa w XIX Hufcowym Przeglądzie Działalności Artystycznej Zuchów i Harcerzy. 

 

1. Zarządzenia i informacje 
1.1 . Zarządzenia 

 

W dniach 28 i 29 .05. 2010 r. zwołuję Jubileuszowy Zlot Hufca ZHP Sierpc,  
w którym obecność każdej gromady i każdej drużyny jest obowiązkowa. 

Zobowiązuję wszystkich funkcyjnych hufca do: 

- szczegółowego zapoznania się z programem zlotu (patrz strona www hufca ), 

- przygotowania swoich wychowanków do aktywnego uczestnictwa w programie zlotu, 

- przypomnienia i dopracowanie programu  własnych występów z XIX Przeglądu Działalności 
Artystycznej Zuchów i Harcerzy, 

- dokonania przeglądu mundurowego i uzupełnienia brakujących elementów, 

- opłacenia składek za I i II kwartał 2010 r. 

 

1.2. Informacje. 

 

Informuję ,że podczas XIX Przeglądu Działalności Artystycznej Zuchów i Harcerzy na-
szego hufca: 

W pionie zuchowym  

I miejsce - 14 GZ „Radosne Stokrotki” z Lelic, drużynowa : pwd. Lidia Malinowska 

II miejsce - 12 GZ „ Radosne Stokrotki”  z ZSS z Rościszewa,  Drużynowa: pwd. Da-
nuta Mazurowska  

III miejsce - 9 GZ „Wesołe Skrzaty” z Gozdowa, Drużynowa: phm. Iwona Pawłowska 

W pionie harcerskim 

I miejsce - 9 DH im. Armii Krajowej z Rościszewa., Drużynowa: phm. Jolanta Roż-
niak 
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II miejsce - 14 DH z Gozdowa drużynowa: phm. Joanna Placek 

III miejsce -  1 DH im. Szarych Szeregów z Sierpca, Drużynowa: phm. Agata Urbań-
ska oraz  16 DH „Przyjaciele” z Lelic, drużynowa dh. Iwona Bogdańska 

W pionie starszohacerkim 

I miejsce - 4 DSH im. Szarych Szeregów z Rościszewa, Drużynowa pwd. Mariola Cie-
sińska  

II miejsce - 7 WDH z Gójska, Drużynowa: phm. Zuzanna Bońkowska 

III miejsce  - 12 DSH „Porażka „ z Gozdowa, Drużynowy: hm. Sławomir Szałkucki 

W kategorii solistów  

I miejsce - dh. Daria Maciejewska z 12 DSH z Gozdowa 

II miejsce - dh. Iwona Morawska z 18 DSH ”NS” z Sierpca, 

Wyróżnienie -  dh. Kinga Kowalkowska z 21 DSH z Suska za pięknie wykonaną pio-
senką pt.: „Taka róża”. 

Wszystkim drużynowym należą się specjalne podziękowania za bardzo dobre przygoto-
wanie swoich wychowanków do tej artystycznej hufcowej  imprezy. 

 

6. Harcerska Akcja Letnia 

 

W roku 100-lecia harcerstwa niech każda gromada i drużyna za punkt honoru postawi 
sobie uczestnictwo chociaż w biwaku w Słupi. Koszt pobytu jednego uczestnika  spoza  na-
szego hufca na 14 dniowym turnusie wynosi 600 zł. 

Dla  członków naszego hufca z opłaconymi składkami, z własnym programem i własną 
kadrą opiekuńczo – wychowawczą  koszt pobytu w ciągu jednego dnia musi się zamknąć w 
kwocie 30 zł 

Każdy drużynowy winien jak najszybciej podjąć decyzję i szybko działać. 

Nasi harcerze podczas tegorocznej HAL będą brali udział w Ogólnopolskim Jubileuszowym  
Zlocie w Krakowie oraz w Ogólnopolski Zlocie Grunwaldzkim.    

   

7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki. 

 

Na wniosek HKSI  z dnia 12 marca 2010 r. zamykam próbę i przyznaję stopień przewod-
niczki  dh. Beacie Wolder i dh Iwonie Bogdańskiej. 

Na wniosek opiekuna zamykam ze skutkiem negatywnym próbę na stopień przewod-
niczki dh. Katarzynie Giera, ze względu na brak zainteresowania kandydatki dalszą realiza-
cją próby. 

 

13. Inne 

 

Informuję, iż najbliższe posiedzenie HKSI instruktorskich odbędzie się 28 maja br. pod-
czas Zlotu Hufca. Zainteresowani winni skontaktować się z Przewodniczącą HKSI hm. Doro-
tą Cendrowską w celu ustalenia godziny i miejsca spotkania. 

Wszystkich funkcyjnych proszę o systematyczne śledzenie informacji podawanych na 
naszej stronie internetowej i w miarę możności realizowania bieżących poleceń. 

C Z  U W A J! 

hm. Sławomir Szałkucki 


