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Rozkaz L 3/2011 
 
Związek Harcerstwa Polskiego                                            Sierpc, 20.06.2011 r. 
Komendant Hufca Sierpc 
im. Janusza Korczaka 
 

Rozkaz L. 3/2011 

 
Druhny i Druhowie ! 

  
  

Szczęśliwie kończymy   naszą  roczną służbę zuchom, harcerzom i harcerzom starszym.  
Drużynowym  i członkom władz Hufca dziękuję za wolontariacki trud i rzetelne wypełnianie przyjętych 
na siebie obowiązków.   

W sposób  szczególny pragnę podziękować  tym wszystkim, którzy bez przypominania, termi-
nowo wykonywali pilne polecenia i prośby Komendy Hufca wiedząc, że każdy z nas oprócz  harcer-
stwa musi przede wszystkim sprostać obowiązkom  rodzinnym i zawodowym.   

Tym wszystkim, którzy uczestniczą w różnych formach wakacyjnego wypoczynku życzę  ra-
dosnych przeżyć na szlaku harcerskiej przygody. Wszyscy pamiętajmy o odpowiedzialności za własne 
i innych życie. Niech troska  o szczęśliwy wypoczynek naszych podopiecznych towarzyszy nam wszę-
dzie !  
 
1. Zarządzenia i informacje 
 
1.2. Informacje 
 
1.2.1.    Zgodnie z uchwałą nr 39/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r. w okresie 01 
września do 31 października 2011 r. mają odbyć  się  zjazdy zwykłe hufców, zwołane przez ko-
mendy hufców (§ 48 ust.1 Statutu ZHP). 
 

Podaję do wiadomości, że uchwałą komendy hufca, zjazd zwykły hufca odbędzie się  
w dniu 8 października 2011 r., początek o godz. 9.00. 
 
1.2.2. Do 15 sierpnia 2011 r. proszę o złożenie meldunku z wykonanych przez gromadę czy drużynę 
zadań programowych w roku 2010/2011 na rzecz szkoły i środowiska oraz przedsięwzięciach związa-
nych z własną tegoroczną akcją letnią. 
 
1.2.3. Najbliższe posiedzenie HKSI odbędzie się 16 września 2011 r. o godz. 17.00 w hufcowej har-
cówce. 
 
3. Drużyny 
 
3.2. Zmiany organizacyjne 
 
3.2.1. Zamykam okres próbny i  powołuję Harcerski Klub Ratowniczy. Przewodniczącym Klubu mia-
nuję mł. Piotra Jaworskiego, a opiekunem dh. Jarosława Kowalskiego – ratownika medycznego. Zo-
bowiązuję dh. Piotra do przestrzegania zasad dotyczących organizacji tego typu jednostek. 
 
6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa 
 
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów 
6.1.1. Mianuję phm. Katarzynę Kordulasinską komendantem II turnusu obozu w Stanicy Harcerskiej 
„Nasz Dom” w Słupi organizowanego w dniach 18.07.11 r. - 01.08.11 r. 
6.1.2. Mianuję hm. Dorotę Cendrowską komendantem III turnusu obozu w Stanicy Harcerskiej „Nasz 
Dom” w Słupi organizowanego w dniach 01.08.11 r. - 15.08.11 r. 
6.1.3. Mianuję hm. Jadwigę Lisicką kwatermistrzem obozów w Słupi. 
 
7. Mianowania instruktorów 
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika 
 
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 17.06.2011 r. zamykam próbę, przyznaję sto-
pień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhny/ druhów: 
 - dh. Ewę Zdziemborską, 



 2 

- dh. Damiana Mazurowskiego 
 
7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza 
 
7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 17.06.2011 r. zamykam próbę i przyznaję sto-
pień podharcmistrzyni pwd. Marioli Ciesińskiej drużynowej 4 DSH im. szarych Szeregów  
z Rościszewa. 
 
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody 
 
12. 1. Udzielam pochwały 13 DH „Pomyłka” z Sierpca za zajęcie I miejsca na trasie XXXIV Ogólnopol-
skiego Harcerskiego Rajdu "Wisła 2011". 
12.2. Udzielam pochwały „Harcerskiemu Klubowi Ratowniczemu” za zajęcie 5 miejsca na trasie ra-
towniczej XXXIV Ogólnopolskiego Harcerskiego Rajdu "Wisła 2011". 
12. 3. Udzielam pochwały 16 DH „Przyjaciele” z Lelic za zajęcie I miejsca na trasie XXXIV Ogólnopol-
skiego Harcerskiego Rajdu "Wisła 2011". 
 
13. Inne 
 
13.1. Serdecznie dziękuję phm. Annie Kowalskiej za wzorowe zorganizowanie trasy Hufca ZHP Sierpc 
XXXIV Ogólnopolskiego Harcerskiego Rajdu "Wisła 2011". 
 
13.2. Serdecznie dziękuję phm. Dariuszowi Rybackiemu  i 8 WDSH „Wagabunda” z Mochowa za wzo-
rowe zorganizowanie Hufcowego Rajdu „Na harcerskim szlaku”. Dziękuję jednocześnie hm. Annie 
Majorowskiej – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bledzewie, za gościnne przyjęcie uczestników rajdu. 
 
13.3. Dziękuję „Harcerskiemu Klubowi Ratowniczemu” za zorganizowanie i przeprowadzenie pokazu 
ratowniczego na „Festynie Bezpieczeństwa” w Sierpcu.  
 
13.4. Bardzo proszę o uregulowanie składek członkowskich drużyn oraz instruktorów. Jest to koniecz-
ne przy zaliczeniu służby instruktorskiej za rok 2010 oraz przy podsumowaniu realizacji zadań pro-
gramowo-szkoleniowych hufca za rok 2010/2011. 
 
 
 

Czuwaj! 
 

/-/ hm. Sławomir Szałkucki  


