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Rozkaz L 5/09 
 
Związek Harcerstwa Polskiego                                            Sierpc, 16.06.2009 r 
Komendant Hufca Sierpc 
Im. Janusza Korczaka 
 
 
                                                R O Z K A Z     L. 5/2009 
 
 
Druhny i Druhowie !  
 
 

Szczęśliwie kończymy   naszą  śródroczną służbę zuchom, harcerzom i harce-
rzom starszym. 

Zdecydowanej większości  Drużynowym  i członkom władz Hufca dziękuję  za 
wolontariackie trud i rzetelne wypełnianie przyjętych na siebie obowiązków.  

W sposób  szczególny pragnę podziękować  tym wszystkim, którzy bez przy-
pominania , terminowo wykonywali pilne polecenia i prośby Komendy Hufca wie-
dząc, że każdy z nas oprócz  harcerstwa musi przede wszystkim sprostać obowiąz-
kom  rodzinnym i zawodowym.  

Teraz  zaczyna się  najbardziej pracowity okres w działalności  ZHP, a więc 
każdej gromady i drużyny harcerskiej. Przykro, że niektóre drużyny nie  zgłosiły 
swoich funkcyjnych  na wakacyjny  biwak szkoleniowy, a same nic nie proponują 
członkom. 

Tym wszystkim, którzy uczestniczą w różnych formach wakacyjnego wypo-
czynku życzę  radosnych przeżyć na szlaku harcerskiej przygody. 

Wszyscy pamiętajmy o odpowiedzialności za własne i innych życie. Niech troska  
o szczęśliwy wypoczynek naszych podopiecznych towarzyszy nam wszędzie ! 
 

1. Zarządzenia i informacje  
 
1.1 . Zarządzenia 

  
        Zobowiązuję ustępujących drużynowych  tj. dh Annę Dobrzeniecką  i dh Mate-
usza Frasa, do pisemnego protokolarnego przekazania Radzie Drużyny całej doku-
mentacji, finansów oraz sprzętu będącego na stanie drużyny. Przekazanie winno się 
odbyć w obecności przedstawiciela władz Hufca.     
 

1.2 . Informacje 
 
Informuję, że w dniu 10 czerwca br.  w Zbiórce Wyborczej Rejonu I wzięło 

udział 34  instruktorów z trzech hufców , co stanowi 42,5 %  ogółu uprawnionych do 
głosowania. 

Spośród trzech zgłoszonych kandydatów na delegata, w głosowaniu tajnym 
został wybrany hm. Sławomir Szałkucki. 
Z radością pragnę poinformować, że na Chorągwianym Festiwalu Piosenki Harcer-
skiej w Siedlcach zuchy z Gójska zajęły II miejsce w Chorągwi Mazowieckiej , a du-
et z Gozdowa otrzymał wyróżnienie . Jest to bardzo duże osiągnięcie !  Dziękuję  
za godne reprezentowanie naszego środowiska . 
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Informuję też ,iż  phm. Iwona Pawłowska  drużynowa 9 GZ z Gozdowa zosta-
ła odznaczona Brązowym Krzyżem za Zasługi dla ZHP. Gratuluję i życzę dalszej 
satysfakcjonującej służby dzieciom. 

 
Podaję wstępną ocenę śródrocznej aktywności gromad i drużyn harcerskich 

oraz starszoharcerskich. 
Pion zuchowy 

Najwięcej plusików zebrały gromady :  
4 GZ „Wesołe Misie”  z Sierpca  - drużynowa  phm. M. Sajewska - 18 pkt.  
11 GZ „Wesołe Niezapominajki „ z Ligowa –  phm. E. Jankowska  - 15 pkt. 
9 GZ „ Wesołe Skrzaty” z Gozdowa –  phm. I. Pawłowska  - 14 pkt. 
1 GZ Radosne Słoneczka” z Sierpca - phm. A. Długosińska  - 14 pkt. 
13 GZ „ Wesołe Skrzaty” z Sudrag - pwd. K.  Dyja - 12 pkt. 
2 GZ „Radosne Misie”  z Gójska - phm. I.  Okonkowska  i pwd. M. Olędrzyńska - 
10 pkt. 

Pion harcerski 
Najwięcej plusików zebrały drużyny: 
7 WDH  z Gójska  - phm. Z. Bońkowska i phm. D. Paprocka  - 20 pkt. 
14 DH z Gozdowa - pwd. Joanna Placek   - 19 pkt. 
9 DH z Rościszewa  - phm. Jolanta Rożniak   - 16 pkt. 
1 DH  z Sierpca  - phm. Agata Urbańska - 15 pkt. 
16 DH z Lelic - pwd. Lidia Malinowska - 14 pkt. 
19 DH z Jeżewa  -  phm. Krystyna Kalisz - 14 pkt. 

Pion starszoharcerski  
13 DSH „Pomyłka „ z Sierpca - dh. Anna Dobrzeniecka i Rada Drużyny - 20 pkt. 
12 DSH „Porażka” z Gozdowa  -  hm. Sławomir Szałkucki - 19 pkt. 
8 DSH „ Etna”  z Mochowa   - phm. Dariusz Rybacki - 17 pkt. 
4 DSH z Rościszewa - pwd. Mariola Ciesińska - 16 pkt. 
20 WGDH z Sierpca  -  dh. Katarzyna Giera  -  14 pkt. 

Do końca roku harcerskiego  (31 sierpnia 2009 r. ) pozostało jeszcze sporo 
czasu. 

Powyższe  oceny  mogą  ulec zmianie. Trzeba tylko wykazać się wakacyjną 
aktywnością i poinformować Hufiec o formie wypoczynku swojej gromady czy 
drużyny. 
Zachęcam do szlachetnej rywalizacji o miano „Drużynowego Roku 2009”! 

Ostateczna decyzja zostanie podana  podczas zbiórki startowej w dniu 29 
sierpnia br. od godziny 16.00  w Słupi.    
 
2.2. Zwolnienia w komendzie hufca. 
 

Z dniem  19.07.2009 r. zwalniam hm.  Macieja Młynarczyka   z funkcji  
hufcowego koordynatora  sierpeckich drużyn grunwaldzkich.    
 
3.Drużyny 
3.3  Zwolnienia i mianowania drużynowych 

Na czas próbny tj.  około dwóch miesięcy,  powierzam dh. Piotrowi Jawor-
skiemu obowiązki drużynowego 13 DSH „Pomyłka”. Po okresie próby i ukończe-
niu kursu drużynowego oraz spełnieniu wszelkich wymagań organizacyjno– 
prawnych władze Hufca podejmą decyzję dotyczącą dalszych losów drużynowe-
go w 13 DSH.  
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10 SGDH „Decima”  po wakacjach ulegnie zmianom organizacyjnym i będzie 
zrzeszała tylko uczniów Szkoły Podstawowej nr 3, bowiem Dyrektor szkoły za-
pewnia przyszłego drużynowego z Rady Pedagogicznej.  Harcerze starsi z tej 
drużyny ( uczniowie gimnazjum ) przejdą do  drużyn starszoharcerskich działa-
jących na terenie Sierpca. 
 
8. Mianowania instruktorów  
8.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki 
 
Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich zamykam próbę  sam. Annie Dobrze-

nieckiej  i przyznaję stopień przewodniczki. 
 
Na wniosek HKSI, zwalniam druhnę hm. Hannę Kowalską z opiekuna próby  pod-

harcmistrzowskiej pwd. Anity Pikulskiej. Druhnę Anitę  zobowiązuje się do pisem-
nej  deklaracji odnośnie dalszej  realizacji zadań próby.  

Na wniosek HKSI  przedłużam termin realizacji  próby  na stopień podharcmi-
strzyni pwd. Joannie Placek  oraz na stopień przewodniczki – sam. Katarzynie Gie-
ra,   do końca września br.   

Zobowiązuje dh. sam Sandrę Zientalewicz i jej opiekuna , do pisemnego okre-
ślenia terminu zakończenia realizacji próby na stopień przewodniczki.               

 
10 Zmiany przydziału. 
 
Informuję, iż na własną prośbę hm. Maciej Młynarczyk zmienił przydział służbo-

wy i z dniem 3 czerwca  br. zarejestrował się w Chorągwi Warmińsko – Mazurskiej 
ZHP. 

Dziękuję druhowi  Maciejowi  za wieloletnią  instruktorską służbę i życzę speł-
nienia  wszelkich najskrytszych planów 

 
                                 

C Z U W A J ! 
 

                                                                          hm. Sławomir Szałkucki 


