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Związek Harcerstwa Polskiego       Sierpc  29.09.2008 r. 
Komendant Hufca Sierpc 
im. Janusza Korczaka 
 
 

ROZKAZ      L.5/2008 
 
 
Druhny i Druhowie! 
 

Za nami pracowita Harcerska Akcja Letnia 2008, podczas której zapewniliśmy zor-
ganizowany wypoczynek ponad 500 uczestnikom. Za nami także początek nowego harcer-
skiego roku 2008/2009.  

Dziękuję wszystkim, którzy się trudzili dla dobra wychowanków i dla dobra naszej 
wspólnoty hufcowej, którzy w poczuciu współodpowiedzialności za prawidłową realizację 
programu jubileuszowego zlotu stawili się w Stanicy „Nasz Dom” i aktywnie uczestniczyli 
we wszystkich zadaniach. 

Z okazji zlotu i  udanego „STARTU 2008” w kończącym się „Roku Olgi i Andrzeja 
Małkowskich” a rozpoczynającym się „Roku Braterstwa”,  pragnę przekazać pozdrowienia 
od druha profesora, senatora RP, hm. Adama Massalskiego – przewodniczącego ZHP, który  
w specjalnym liście napisał: 

„Niech dokonania twórców polskiego harcerstwa, o których rozmawialiście podczas 
konferencji instruktorskiej, będą motywacją do kształtowania postaw kolejnych harcer-
skich pokoleń w duchu ideałów służby Bogu, Ojczyźnie i bliźnim”. 
  
1.1 . Zarządzenia. 

 
Przypominam o ustalonych terminach opłacania składek członkowskich : 

I kwartał  - do 30 stycznia 
II kwartał  - do 30 kwietnia  
III kwartał  - do 30 września  
IV kwartał  - do 30 listopada 
Członkowie, którzy zalegają z opłaceniem składek za okres sześciu miesięcy, zgod-

nie z zapisami Statutu ZHP,  tracą prawa członkowskie. Instruktorzy, którzy nie uiścili skła-
dek nie mogą mieć zaliczonej służby instruktorskiej za 2007/2008 rok. 

Rozliczenia z tytułu zgromadzonych przez daną gromadę czy drużynę środków  
za 1 %  muszą być zakończone do 30 listopada.  
 
1.2 . Informacje. 

 
 Informuję wszystkich funkcyjnych, że w każdy poniedziałek i piątek od godziny 8.00 do 

16.00  społeczny dyżur w biurze KH pełni hm. Jadwiga Lisicka  
W każdą środę od godziny 8.30 do 10.00 oraz w poniedziałki i czwartki od godz. 13.30 – 

16.00 - hm. Sławomir Szałkucki. 
Druhna hm. Hanna Kowalska  - w zależności od potrzeb.  
W  pilnych sprawach kontaktować się telefonicznie. Podaję numery telefonów: 

Dh. Jadwiga  - 0 515 191 931 
Dh. Sławek   - 0 790 227 620  
Dh. Hanna    - 0 880 805 902 
Przypominam o pilnym dostarczeniu  przez wszystkich drużynowych aktualnych pla-

nów pracy i nowych składów rad drużyn oraz  aktualnej listy członków drużyny, gromady. 
Informuję, iż na prośbę zainteresowanej przy aprobacie HKSI, wyrażam zgodę na 

zmianę opiekuna próby podharcmistrzowskiej pwd. Anity Pikulskiej. Nowym opiekunem 
zostaje hm. Hanna Kowalska. Okres realizacji zadań  winien się zakończyć do 10.06.2009 r.  
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2.3 Mianowania w komendzie hufca. 
 

Do składu członków komendy hufca powołuję: 
 phm. Katarzynę Kordulasińską  

 
Powołuję i mianuję następujące druhny i druhów jako członków  zespołów progra-

mowo – szkoleniowych  na okres kadencji władz hufca tj. do 2011 roku : 
Pion zuchowy : phm. Małgorzata Sajewska – szef zespołu 

phm. Ewa Jankowska 
phm. Anna Długosińska 

Pion harcerski : phm. Agata Urbańska  - szef zespołu 
phm. Jolanta Rożniak 
pwd.  Iwona Giera 
pwd.  Jolanta Wiśniewska 

Pion starszoharcerski  i wędrowniczy  - szef zespołu 
phm. Paweł Chmielewski 
pwd. Anna Kowalska 
pwd. Anita Pikulska  
sam. Katarzyna Giera 

Członkowie zespołów w zależności od potrzeb mogą dowolnie poszerzać swoje  
składy.  

 
 2.5. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów.   
 

Pod kierownictwem hm. Grażyny Krawczyńskiej powołuję zespół szkoleniowy i podaję   
tematykę szkolenia funkcyjnych na  rok 2008 /2009 

- konferencja instruktorska nt Rok Olgi i Andrzeja Małkowskich ,a wyzwania współcze-
snego harcerstwa odpowiedzialna: hm. Hanna Kowalska 

- warsztaty szkoleniowe na temat ogólnopolskiego zadania programowego „Rok Brater-
stwa”  – sąd nad problemem. -  odpow. pwd. Anita Pikulska  i chorągwianego zadania 
programowego „A niech to ! Szlak ! -  odpow. phm. Paweł Chmielewski 
- prawa i obowiązki harcerzy starszych, pełniących funkcję drużynowego  

i przybocznego. Odpowiedzialny - hm. Sławomir Szałkucki i hm. Jadwiga Lisicka 
- warsztaty szkoleniowe dla kandydatów na instruktorów – 
     odpow. phm. Dariusz Rybacki 
- warsztaty szkoleniowe dla przewodników realizujących zadania próby podharcmi-

strzowskiej - Odpow. hm. Grażyna Krawczyńska i szefowie zespołów programowo – szkole-
niowych, 

- warsztaty dla wszystkich funkcyjnych na  temat : gry i zabawy  integracyjne - Odpow. 
hm. Grażyna Krawczyńska   
 
3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych  

 
Na prośbę zainteresowanych zwalniam z funkcji drużynowego 2 DH „Wataha”  

phm. Dariusza Rybackiego, nowym drużynowym mianuję dh. Pawła Woldera. 
Z funkcji drużynowej 8 DSH „Etna” zwalniam pwd. Wiesławę Kozłowską, nowym 

drużynowym mianuję phm. Dariusz Rybackiego. Nowym drużynowym życzę wielu sukcesów  
i satysfakcji z pełnienia funkcji. Wszystkim dziękuję za dotychczasową służbę.  
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8.2 Otwarcie próby na stopień przewodnika 
 

Na wniosek HKSI otwieram próbę na stopień przewodnika dh. Arkadiuszowi Leonar-
czykowi. Czas realizacji zadań winien się zakończyć w sierpniu 2009 r. Opiekunem próby 
mianuję hm. Hannę Kowalską 
 
8.4 Otwarcie próby na stopień podharcmistrzowski 
 

Na wniosek HKSI otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni pwd. Joannie Placek. 
Czas realizacji zadań  do czerwca 2009 r. Opiekunem próby mianuję phm. Iwonę Pawłow-
ską 
 
13. Pochwały 
 

Za godne reprezentowanie Hufca Sierpc na Festiwalu Piosenki Chorągwi Mazowiec-
kiej udzielam pochwały: 
  4 DSH     i drużynowej pwd. Marioli Ciesińskiej 
   7 WDH   i drużynowej phm. Zuzannie Bońkowskiej 

9 DH        i drużynowej phm. Jolancie  Rożniak 
12 DSH  „Porażka” - duet Magdalena Placek i Daria Maciejewska i drużynowemu  
2 GZ   i drużynowej phm. Iwonie Okonkowskiej  
                     oraz przybocznej pwd. Marioli Olędrzyńskiej 
Specjalne podziękowanie kieruję do nauczycieli muzyki wspomagających w/w dru-

żynowych. 
 
Za reprezentowanie Hufca Sierpc na Dniach Chorągwi Mazowieckiej udzielam po-

chwały: 
8 DSH „Etna” z Mochowa i drużynowemu phm. Dariuszowi Rybackiemu. 
13 DSH „Pomyłka” i drużynowej dh. Annie Dobrzenieckiej 
20 WDH „Kasjopeja” i drużynowej dh. Katarzynie Giera 

 
14. Inne 
 

Proszę wszystkich drużynowych o meldunek z wykonania zadań „STARTU 2008” oraz 
innych przedsięwzięć harcerskich poczynionych w swoich środowiskach. Jeżeli to możliwe, 
proszę o dostarczenie w/w materiałów również w formie elektronicznej ( zdjęcia mile wi-
dziane) w celu umieszczenia na stronie internetowej hufca.  

Proszę o pilny osobisty kontakt w godzinach urzędowania – dh. Sandrę Zientalewicz, 
dh. Annę Dobrzeniecką, dh. Mateusza Frasa i dh. Radosława Rycharskiego.(tj. do 10.10.br ) 
Proszę zabrać dokumentację drużyny.   

 
 
 

C Z U W A J ! 
 
hm. Sławomir Szałkucki 


