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                                         R O Z K A Z   L.4 / 2008 
 
 
Druhny i Druhowie ! 
 

Za kilka dni kończymy śródroczną działalność gromad zuchowych,  drużyn 
harcerskich i starszoharcerskich. Koniec roku szkolnego oznacza koniec nauki  
w szkole  i początek wakacji, czasu najbardziej pracowitego dla członków ZHP. 

Dziękuję więc wszystkim, którzy w pełni zrealizowali  swoje plany pracy, zdobyli nowe 
sprawności i stopnie , którzy tak licznie stawiali się na imprezach hufca i życzę wielu 
wspaniałych przeżyć na szlaku  harcerskiej przygody. 
 

1. Uchwały, zarządzenia, decyzje 
 Uchwały 

Na wyjazdowym posiedzeniu  członków Komendy Hufca w dniu 5 czerwca br. 
podjęto uchwałę o powierzeniu kierownictwa obozami w Słupi następującym 
instruktorom:  

 Turnusem I  od 30.06. do 13.07. br. i drugim od 14.07 do 27.07 br.  
   kieruje hm. Sławomir Szałkucki, 

Za  realizację programu  w turnusie I odpowiada  phm. Dariusz Rybacki 
Podobozem „Pogodne Lato , turnus I  „ kieruje pwd. Grażyna Orlińska 

Za sprawy kwatermistrzowskie i  finansowe  wszystkich trzech turnusów  odpowiada 
hm. Jadwiga Lisicka  . 
W II turnusie od 14.07. do 27.07. br.  programem kieruje  hm. Grażyna Krawczyńska , 
„Pogodnym Latem „ hm. Dorota Cendrowska 

 Komendantem  III turnusu od 28.07. do 10.08. br. 
  jest hm. Grażyna Krawczyńska, 

Programem „ Pododnego Lata „  pokieruje  hm. Dorota Cendrowska 
Podobóz z Pułtuska będzie podporządkowany phm. Ewie Malinowskiej 

 Biwakiem szkoleniowym  od 30.06. do 6.07.  kieruje phm. Paweł Chmielewski  
a od 7.07. do 13.07. br. - pwd. Anna Kowalska. 

 
1.2 Zarządzenia i decyzje 
 

Informuję, iż skierowani przez drużynowych  na biwak szkoleniowy funkcyjni  
z terenu wszystkich gmin mają obowiązek na własny koszt dojechać do Słupi  
w dniu 30.06 br. do godz. 10.00, a wyjechać w dniu 6.07. po obiedzie tj. około godz. 
15.00. 

Funkcyjni z Sierpca też na własny koszt przyjeżdżają na biwak w dniu 7.07. br.  
do godz. 10.00, a wyjeżdżają 13.07. po obiedzie tj. około godz. 15.00. 

W związku z licznymi perturbacjami natury organizacyjnej przesuwa  
się termin Rajdu po Ziemi Sierpeckiej na początek nowego roku szkolnego  
tj. wrzesień 2008 r. 

Zakończenie HAL 2008 , Harcerski Start i Jubileusz 25-lecia Stanicy „Nasz Dom”  
to okazja do zwołania specjalnej zbiórki funkcyjnych hufca.  



Biorąc pod uwagę powyższe wydarzenia zwołuję Zlot Kadry Hufca Sierpc   
na 30 i 31 sierpnia 2008 r.  i zobowiązuję wszystkich członków władz hufca, 
drużynowych i zaproszonych gości do licznego uczestnictwa w tym bardzo ważnym 
przedsięwzięciu organizacyjno – programowym. 

Szczegółowy program zlotu dołącza się do niniejszego rozkazu. 
Zobowiązuję LAUREATÓW wszystkich trzech pionów i SOLISTÓW  
do  pilnego  tj. do 30.06.br przesłania na adres Komendy Hufca „Podlasie”   
08 –110  w  Siedlcach  ul. Warszawska 3 ( tel. 0-25 6326570 ) zgłoszenia  
na Festiwal Piosenki Harcerskiej w dniach 4 –5. 10.br    

Do rozkazu dołącza się  szczegółową informację  dotyczącą festiwalu. 
Podczas  III turnusu tj. od 28.07 do 10.08 br.  obozu w Słupi  i później istnieje 
możliwość  przyjęcia grup biwakowych organizowanych przez drużynowych. Konieczne 
są wcześniejsze ustalenia natury organizacyjno – finansowej. 

Apeluję do kadry instruktorskiej o podjęcie służby wychowawczej podczas  
II i III turnusu obozów w Słupi . 
 
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych 
 

Na prośbę drużynowego 13 DSH „Pomyłka” im. Obrońców Wieży Spadochronowej, 
zwalniam dh. Krzysztofa Zduniaka z funkcji drużynowego i mianuję drużynową  
sam. Annę  Dobrzeniecką.  

Drużynową 13 DSH . dh. Krzysztofowi dziękuję za kilkumiesięczne pełnienie funkcji,  
a dh. Ani - nowej drużynowej - życzę  wszelkiej pomyślności . 
 
6.3. Otwarcie próby na stopień przewodniczki 
 

Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich  z dnia 5.06.br otwieram próbę 
na stopień przewodniczki sam. Annie Dobrzenieckiej. 
Opiekunem próby mianuję phm. Pawła Chmielewskiego. 
 
6.4. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni 
 

Na wniosek HKSI i opiekuna próby phm. Anny Długosińskiej zamykam próbę  
i przyznaję stopień podharcmistrzyni pwd. Agacie Urbańskiej – drużynowej 1 DH im. 
Szarych Szeregów z Sierpca 
 
7.4. Kary organizacyjne  
 

Udzielam upomnienia tym drużynowym i instruktorom, którzy jeszcze nie opłacili 
składek członkowskich za I i II kwartał 2008 r. 
 
8. Pochwały 
 
Udzielam pochwały: 
 
phm. Zuzannie Bońkowskiej, phm. Jolancie Rożniak, phm. Danucie Paprockiej,  
pwd. Marioli Ciesińskiej oraz phm. Dariuszowi Rybackiemu i pwd. Krystynie 
Włoczewskiej, phm. Agacie Urbańskiej za zorganizowanie swoim harcerzom  biwaków w 
Słupi. 

Udzielam pochwały 7 DH z Gójska za godne reprezentowanie członków ZHP podczas 
uroczystości w dniu 8.06.br w MWM w Sierpcu. 
 
                                           C Z U W A J ! 
                                                                         hm. Sławomir Szałkucki 


