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Związek Harcerstwa Polskiego           Sierpc, 8.05.2009 r. 
Komendant Hufca Sierpc 
im. Janusza Korczaka 
 
 
 

ROZKAZ  L.3/2009 
 
 
1. Zarządzenia i informacje. 
 

Zarządzenia 
   

W dniu 10 czerwca br o godz. 17.00 zwołuję zbiórkę mundurową wszystkich 
drużynowych oraz członków władz Hufca w celu wyboru delegata na grudniowy 
XXXVI Zjazd ZHP. Hufce Mława, Sierpc, Żuromin  dysponują tylko jednym manda-
tem.  

Od nas  funkcyjnych zależy czy to nasz przedstawiciel weźmie udział w tym 
ważnym wydarzeniu. Liczę na obecność wszystkich funkcyjnych. 

Zobowiązuje się, w ramach realizacji próby przewodnikowskiej, dh. Arka Le-
onarczyka do skompletowania ośmioosobowej grupy kwatermistrzowskiej w celu 
rozbicia  obozowiska  oraz po skończonym obozie zakonserwowania i zmagazyno-
wania sprzętu. 

 
 Informacje 

Informuję, że 6 maja br. o godz. 10.00 w harcówce Hufca odbędzie się pla-
nowane posiedzenie Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich. Wszystkich  zaintere-
sowanych prosi się o należyte przygotowanie do rozmowy z  członkami komisji. 

 
1.2.1. 

Informuję , iż członkowie Komendy Hufca na planowym posiedzeniu w dniu 
27.04.br wysłuchali  szczegółowych  informacji dotyczących postaw grupy studen-
tów, będących rzekomymi członkami 13 DSH i zajęli stanowisko w sprawie koniecz-
ności utworzenia samodzielnego klubu studenckiego działającego poza 13 DSH.
 Akcyjne pojawianie się studentów na zbiórkach drużyny  komplikuje planową 
działalność  Drużynowego i Rady Drużyny. Niedopuszczalne jest ingerowanie w we-
wnętrzne sprawy drużyny przez członków będących poza terenem jej funkcjonowa-
nia  i braku znajomości aktualnych planów drużyny oraz obowiązujących  progra-
mów ZHP. Obowiązkiem starszego członka drużyny jest pomoc młodszemu, służba 
,braterstwo i  budowanie autorytetu funkcyjnego. Niestety część studentów traktu-
je członkostwo w drużynie tylko  jako okazję do zabawy, nie zawsze zgodnej z har-
cerskim stylem życia. 

 
1.2.2.  

Podaję  decyzję członków KH  w sprawie kierowania poszczególnymi turnu-
sami obozów w Słupi: 

 Turnusem  I i II kieruje hm. Sławomir Szałkucki 

 Turnusem III kieruje phm. Katarzyna Kordulasińska 
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Grupami skierowanymi przez Urząd Marszałkowski na wszystkich trzech turnu-
sach, realizującymi program „Pogodne Lato”  będzie kierować pwd. Grażyna Orliń-
ska 

Grupą dzieci z Fundacji Skarbowości oraz uczestnikami biwaków szkoleniowych 
będzie kierował phm. Dariusz Rybacki. 

 
1.2.3.  

Za przygotowanie i godne uczestnictwo członków Sierpeckich Drużyn w Ogólno-
polskim Zlocie Grunwaldzkim odpowiadają Drużynowi, a kierowanie oraz rozlicze-
nie się z finansów  na wyżej wymienione zadanie  jak zawsze powierza się  
hm. Maciejowi  Młynarczykowi. 
 
1.2.4.  

Następującym druhom zezwala się na uczestnictwo w kursie drużynowych  
w Gorzewie w  ramach  MAKI  

 dh. Piotrowi Jaworskiemu  z 13 DSH 

 dh. Sławkowi  Kowalskiemu z 3 SGDH 

 dh. Kamilowi Pikulskiemu z 10 SGDH 

 dh. Arkowi Leonarczykowi z 13 DSH 
Przypominam, iż uczestnik  kursu drużynowych musi uzyskać akceptację  

Komendy Hufca.  
  
 Udział i pełnienie funkcji przez instruktorów i harcerzy Hufca ZHP Sierpc,  na 
imprezach chorągwianych i ogólnopolskich, jest możliwe po uzyskaniu akceptacji 
Komendanta Hufca.  
  
3.2. Zmiany organizacyjne. 
 

Powierza się dh. Annie Dobrzenieckiej przeprowadzenie naboru  
do próbnej drużyny rekrutującej uczniów Szkoły Podstawowej nr 3. Decyzja o po-
wołaniu próbnej drużyny, podyktowana została brakiem możliwości kontynuowania 
działalności harcerskiej przez byłych zuchów 4 GZ.   

Uporządkowaniem spraw organizacyjnych w 10 SGDH pokieruje hm. Hanna 
Kowalska.  

Czas realizacji powyższych zadań określa się na okres trzech miesięcy. 
 

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych. 
 

Z dniem dzisiejszym zwalnia się dh. Mateusza Frasa z funkcji drużynowego 
10 SGDH  „Decima” i jednocześnie informuję, iż dh Fras Mateusz  zgodnie  
z wykładnią Statutu ZHP nie posiada  praw instruktora ZHP. 
 

Na własną prośbę zwalnia się dh. Annę Dobrzeniecką z funkcji drużynowej  
13 DSH i dziękuję za dotychczasową  bardzo dobrą służbę. Do momentu  zdobycia 
uprawnień  do prowadzenia drużyny  przez następcę dh Ani powierza się kierowanie 
pracami Rady Drużyny phm. Pawłowi Chmielewskiemu. 
 

Na własną prośbę zwalnia się pwd. Bogumiłę  Mockę z funkcji drużynowej  
14 GZ w Lelicach i dziękuję za dotychczasową  służbę  dzieciom. Nową drużynową 
14 GZ w Lelicach mianuje się dh. Iwonę Bogdańską . 
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13. Pochwały, wyróżnienia, nagrody. 
 

Udzielam pochwały  phm. Katarzynie Kordulasińskiej i phm. Małgorzacie  
Sajewskiej za wzorowe wykonanie zadań przekazanych w ostatnich  pismach doty-
czących Miesiąca Pamięci Narodowej i 218 Rocznicy Konstytucji 3 Maja  oraz 13 
DSH, 3 SGDH i 4 GZ z Sierpca.  

Informuję, że niżej wymienieni instruktorzy zostali uhonorowani Brązowymi 
Krzyżami za Zasługi dla ZHP: 

 phm. Zuzanna Bońkowska z Gójska 

 phm. Jolanta Rożniak z Rościszewa 

 phm. Małgorzata Sajewska z Sierpca 

 hm. Sławomir Szałkucki 
Złotym Krzyżem za Zasługi dla ZHP został uhonorowany pan wójt Gminy Szczu-

towo Jakub Smólczyński. 
Srebrnym Krzyżem za Zasługi dla ZHP został uhonorowany pan wójt Gminy Go-

zdowo Dariusz Kalkowski. 
Wszystkim odznaczonym serdecznie gratuluję! 

 
14. Inne  
 

W dniach 15- 17 czerwca br.  harcerze starsi z 13 DSH i 3 SGDH 

 dh. Arek Leonarczyk 

 dh. Przemek Domżalski  

 dh. Piotr Siedlecki  
wspólnie z Hufcem ZHP Sierpc, organizują rajd integracyjny na trasie Sierpc – 

Szczutowo – Słupia.  
Koszt uczestnictwa wynosi 10 zł od uczestnika. Zgłoszenia  wraz z wpłatą do  

8 czerwca br. Szczegóły na stronie internetowej hufca.   
 

Do 10 czerwca br proszę wszystkich drużynowych o dostarczenie zaktualizowa-
nych list członków gromad i drużyn oraz o opłacenie składek członkowskich za I i II 
kwartał 2009 r. 

Zobowiązuję funkcyjnych gromad i drużyn do uporządkowania umundurowania 
własnego i swoich wychowanków oraz rygorystycznego przestrzegania regulaminu 
mundurowego. 
 

W biurze Hufca są do nabycia  szczytniki w cenie  2,50 zł. 
 

 
CZUWAJ ! 

 
hm. Sławomir Szałkucki   

  


